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Sammanfattning  
Den svenska arbetsmarknaden är trots försök att få en jämn fördelning av könen inom de olika 
yrkena starkt segmenterad. Media rapporterar om dåliga arbetsmiljöer på arbetsmarknaden 
och syftet med denna uppsats är att se om det föreligger en skillnad mellan typiskt manliga 
och kvinnliga arbetsmiljöer. För att kunna göra en jämförelse mellan typiskt manliga och 
kvinnliga arbetsmiljöer så har en definition gjorts på vad som är att anse som typisk manligt 
och kvinnligt utifrån statistik, på anställda och procentuell andel män och kvinnor. För att 
kunna se om det föreligger skillnad mellan typiskt manliga och kvinnliga arbetsmiljöer så har 
en undersökning av lagstiftning och föreskrifter på områdena gjorts. Vidare har en 
genusrättsvetenskaplig metod tillämpats för att se om det föreligger någon skillnad mellan 
typisk manliga och kvinnliga arbetsmiljöer och i dess reglering.  
 
Resultatet har visat att beroende på om yrket finns inom det privata eller den offentliga 
sektorn föreligger det skillnader, vidare har det visats att en viss skillnad mellan typiskt 
manliga och kvinnliga yrken föreligger.  
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1. Inledning 
Den svenska arbetsmarknaden, är trots försök att få den jämställd genom kvotering och 
positiv särbehandling, könssegregerad. Detta för att uppnå en jämn fördelning av män och 
kvinnor inom samtliga yrken och trots åtgärder så går utvecklingen långsam. På samtliga 
arbetsplatser ska arbetsmiljön vara utformad att den är sund och säker. Olika medier 
rapporterar om arbetsmiljöproblem och olyckor inom samtliga branscher. Inom de manliga 
yrkena hör man talas om direkta konsekvenser av dålig eller bristande arbetsmiljö, antingen 
som resulterar i en olycka eller i dödsfall och vilka åtgärder som har eller kommer göras inom 
området. Inom kvinnliga yrken så rapporteras det sällan om direkta konsekvenser av 
arbetsmiljöproblem, även om olika medier påvisar stor ohälsa inom flera kvinnliga yrken på 
grund av stress och för hög arbetsbelastning. 
 
Arbetsmiljöverkets roll är att ta fram reglering om den svenska arbetsmiljön och är skyldig att 
följa upp att regleringarna följs. Trots det så finns det få fall där en typiskt kvinnlig arbetsplats 
har blivit straffbelagd på grund av dålig arbetsmiljö. Skillnaderna mellan olika arbetsplatser är 
inte kraven på arbetsmiljön, varken inom den privata eller den offentliga sektorn, eftersom 
samtliga arbetsgivare är skyldig att tillgodose en tillfredställande arbetsmiljö. 
 
Vid att göra en utredning på den reglering som finns på arbetsmarknaden kan man se hur 
staten och samhället ser på de olika yrkena samt hur regleringarna fungerar i praktiken. 
Genom att undersöka typiskt manliga och kvinnliga yrken och göra en jämförelse på hur 
regleringarna tillämpas så kan en slutsats dras huruvida det föreligger skillnader.  

1.1 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att undersöka om det föreligger skillnader i arbetsmiljön mellan 
typiskt manliga och typiskt kvinnliga yrken. I uppsatsen granskas två yrken för vardera kön. 
 
Följande frågor kommer att besvaras: 
• Hur definieras typiskt manliga och kvinnliga yrken? 
• Vilken innebörd och tillämpning har den svenska regleringen avseende de valda yrkena? 
• Finns det ett samband mellan arbetstagares yrke och eventuell sjukfrånvaro? 
 
Utifrån resultatet av undersökningen görs sedan en genusrättsvetenskaplig jämförelse för att 
se om det föreligger skillnader i mäns och kvinnors arbetsmiljö och regleringen av denna, 
samt om man kan se ett samband mellan dessa olika arbetsmiljöer och sjukfrånvaro. 
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1.2 Metod 
De metoder som kommer att tillämpas är den rättsdogmatiska metoden som kommer fastställa 
den gällande rätten, se 2.1, och genusrättsvetenskapliga metoder, se 2.2, som kommer 
tillämpas på den gällande rätten som rättsdogmatiken har fastställt. De 
genusrättsvetenskapliga metoderna kommer tillämpas för att se om det föreligger skillnader 
mellan typiskt manliga och kvinnliga yrken. Genusrättsvetenskapliga metoder anser att 
begreppet gällande rätt inte är en lämplig benämning och tillämpar bredare och vidare 
kunskapskällor. Dessa metoder ger större utrymme att ta in information utifrån all litteratur 
utan att ta hänsyn till den normativa rättskälleläran för att sedan analysera resultatet. Inom en 
genusrättsvetenskaplig metod så är målet att nå en slutsats som kan leda till förändring men 
framför allt att upplysa om de brister som föreligger. Det finns flera genusrättsvetenskapliga 
metoder men utgångspunkten kommer vara den nordiska genusrättsvetenskap som har en tro 
på staten som styrmedel, se 2.2.1.   
 
I en genusrättsvetenskaplig forskning ska man bland annat utröna mönster så måste hänsyn tas 
till samhällets och även medias mönster, för att kunna utröna strukturer i rätten och samhället 
för att få fram och kunna besvara forskningsfrågor.  
 
Broschyrer är inte juridisk bindande men utgör en vägledning hur arbetsmiljöverket kan tolka 
situationer som uppkommer på arbetsplatser och utgör den del av arbetsmiljön. Broschyrerna 
kan härledas till föreskrifterna angående det gällande området och kan därmed anses utgöra 
allmänna råd. 
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2. Rättsteorier och metoder  

2.1 Rättsdogmatik 
Rättsdogmatisk metod är den metod som vanligen används när det handlar om att lösa 
praktiska juridiska problem. Detta görs genom att identifiera det juridiska problemet och 
sedan hitta den bästa juridiska lösningen på frågan i de vedertagna rättskällorna.1 Fokus ligger 
på att identifiera den gällande rätten för att kunna utröna svaret på vad rättskällorna säger är 
lösningen på det problem som man har identifierat. 
 
En stor del av fokusen i en rättsdogmatisk undersökning läggs dels på den konkreta 
problemställningen som man utgår från.2 Genom att nyttja rättskällorna så kan man framföra 
argumentationer för sin ståndpunkt och på så sätt visa på en lösning på det juridiska 
problemet. Genomför man en god rättsdogmatisk undersökning så hjälper det rättssäkerheten 
genom att öka förutsägbarheten på utgången i liknande frågor framöver.3 
 
En viktig del är argumentationen kring vilka rättskällor eller argument som man får använda 
sig av, detta eftersom man sätter olika rättskällor i en hierarkisk ordning vilket visar på dess 
inbördes ordning. Rättskällorna som tillämpas inom rättsdogmatiken är de allmänt 
accepterade rättskällorna som lagstiftning, förordningar/författningar, rättspraxis och 
akademiska framställningar. Forskare och praktiskt verksamma jurister tillämpar dessa 
rättskällor och är att anse som allmänt vedertagna inom rättssystemet. Forskare och praktiker 
är begränsande till de normativa rättskällorna i sin utredning av gällande rätt. 4 Ett problem 
för rättsdogmatiken är att den inte ifrågasätter utan godkänner kunskapen som rättskällorna 
ger utan att se de bakomliggande strukturerna som påverkar rättskällorna. Detta betyder att 
det som rättskällorna anger inte ifrågasätts utan antas vara objektivt och sakligt.5 

2.2 Genusrättsvetenskap, metoder och teorier 
Genusrättsvetenskap avser den forskning som fokuserar och analyserar sambandet mellan kön 
och rätt, och har tidigare kallats för kvinnorätt, som utvecklades på 1970-talet. Kvinnorätten 
grundades genom kritik om att rätten och samhället inte levde upp till målsättningen om att 
behandla alla lika inför lagen och på värderingen om att kvinnors ställning ska vara likställd 
med männens i samhället samt förbättra den rättsliga ställningen.6 Likabehandling av kvinnor 
hade successivt införts under 1900-talet men det var först 1970-talet som 
likabehandlingsprincipen genomfördes och man inte fick inte behandla män eller kvinnor 
olika enligt lagen längre.7 Sedan 1970-talet har forskningsfältet utvidgats och utvecklat nya 
begrepp, teorier, metoder och nya frågor har ställts.8 
 
Genusrättsvetenskapen är en av flera kritiska teorier, en av de egenskaper som skiljer 
genusrättsvetenskapen från övriga kritiska teorier är att genusrättsvetenskapen anser att 
                                                
1 Fredric Korling, Mauro Zamboni, Juridisk metodlära upplaga 1:4 s.21 
2 Ibid s.23 
3 Ibid s.27 
4 Åsa Gunnarsson, Eva Maria Svensson, Genusrättsvetenskap upplaga 1:1 s. 93 
5 Gunnarsson, Svensson, Genusrättsvetenskap s.91 
6 Korling, Zamboni, Juridisk metodlära s.275–276 
7 Gunnarsson, Svensson, Genusrättsvetenskap s.19 
8 Ibid s.24 
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människan och dess kön påverkar och avgör dess sociala verklighet.9 Det är ett manligt styre 
som har byggt upp samhället och rättssystemet, därav så påverkar könet hur den sociala 
verkligheten ser ut genom sysslor, arbete, familjeförhållanden samt rättens tolkning. 
Genusrättsvetenskapen består inte av en teori och metod utan av flera teorier och metoder som 
används tillsammans för att få en genusrättsvetenskaplig slutsats. Allmänt vedertaget kring 
genusrättsvetenskapen är att dess teorier inte endast får vara teoretiska utan måste inneha en 
viss verklighetsförankring det måste finnas praktikfall av exempelvis diskriminering och 
övervåld mot kvinnor.10 
 
Grundtanken inom genusrättsvetenskapen är inte att fastställa den gällande rätten som 
rättsdogmatiken gör utan att ifrågasätta funktionen av den gällande rätten.11 Den 
rättsdogmatiska rättsteorin saknar förutsättningar att kunna besvara de genusrättsliga 
problemfrågorna därför att en analys bör göras på könets inverkan i rätten, dess tillämpning 
samt att man ifrågasätter rätten i sig.12 Inom genusrättsvetenskapen utgår man från att det 
biologiska könet har en påverkan på rätten och de sociala konsekvenserna.13 En forskare inom 
genusrättsvetenskapen har till uppgift att besvara forskningsfrågan och har inte som syfte att 
fastställa den gällande rätten som en jurist ska svara på ett juridiskt problem, en skillnad 
mellan dessa två är att en forskare inte är bunden till den gällande rätten som en jurist.14  
 
Inom genusrättsvetenskapligforskningen så utgår man från perspektivet att forskaren inte är 
objektiv i sin forskning eftersom man inte kan vara objektiv i sin kunskapssyn som är baserad 
på faktiska, sociala och fysiska aspekter. Eftersom forskaren har valt sin egen forskningsfråga 
är det viktigt att man gör en faktisk skillnad på den forskning som görs och den faktiska 
tillämpningen av rätten.15 Den genusrättsvetenskapliga forskningen har inte som mål att 
påvisa en given lösning utan att visa flera möjliga lösningar på problemet och ger politiker 
möjlighet att - besluta eller genomföra lösningar.16 En viktig del i genusrättsvetenskapen är att 
genom forskningen har man en ambition att åstadkomma en social och en politisk 
förändring.17 På grund av att rätten är precis som den sociala eller politiska verkligheten är i 
ständig förändring så kan rätten tolkas olika beroende på dess kontext: Vilket innebär att 
rätten inte tolkas likadant som den gjorde för exempelvis 10 år sedan. Rätten är inte att anse 
som enhetlig eller neutral till värderingar eller till att förstå problem. Detta eftersom rätten är 
skriven och tolkas av människor och genom sin tillämpning så får den effekt på människor.18 
  

                                                
9 Gunnarsson, Svensson, Genusrättsvetenskap s.100 
10 Ibid s.104 
11 Korling, Zamoboni, Juridisk metodlära s.301 
12 Gunnarsson, Svensson, Genusrättslivetenskap s.113 
13 Ibid, s.29 
14 Korling, Zamboni, Juridisk metodlära s.278 
15 Gunnarsson, Svensson, Genusrättsvetenskap s.109, s.93 
16 Korling, Zamoboni, Juridisk metodlära s.281 
17 Gunnarsson, Svensson, Genusrättsvetenskap s.101 
18 Korling, Zamboni, Juridisk metodlära s.279 
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2.2.1 Den nordiska genusrättsvetenskapen  
Den nordiska genusrättsvetenskapen är en avgrening av den kritiska genusrättsvetenskapen 
och är allmänt tillämpad i de nordiska länderna. Den nordiska genusrättsvetenskapen skiljer 
från övriga genom sin tro på staten som styrmedel för ett jämlikt samhälle.19 Detta synsätt 
brukar kallas för rättsoptimism och använder politiken och lagstiftningen för att staten ska 
kunna styra utvecklingen.20 Sverige har bland annat diskrimineringslagen vars syfte är att 
”...motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett 
kön, könsöverskridande identitet eller uttryck...”21  
 
Inom de nordiska länderna kan man se reformer som har genomförts för att omfördela 
ekonomiska resurser för att skapa dels en ekonomisk jämställdhet samt bidra till att minska 
kvinnans beroende av mannen.22 Genom utveckling har den nordiska genusrättsvetenskapen 
gått från den allmänna inriktningen om kvinnan och kvinnans problem till att fokusera på hur 
rätten fungerar och tillämpas beroende kön och de skillnader som finns i lagstiftning, i dess 
syfte och dess tillämpning.23 

2.2.2 Den manliga makten 
Flera genusrättsvetenskapliga teorier har sin utgångspunkt i att de anser att ojämställdhet är en 
social funktion och att det finns en given ordning mellan män och kvinnor samt mellan 
manligt och kvinnligt. Att män ska göra manliga saker och kvinnor ska göra kvinnliga sysslor. 
Rätten utgör en del i denna struktur och att den manliga makten normaliseras och 
institutionaliseras genom lag, vilket gör mannen till en norm för lagstiftning. 
 
Radikalfeminism förklarar denna struktur genom sexualitet. Den kritisk/postmoderna 
feminismen förklarar den rättsliga strukturen genom att mannen värderas högre än kvinnan på 
grund av den maktstruktur som har tillämpats historisk. Den kritisk/postmoderna feminismen 
försöker att förklara den ojämställdheten som har tillämpats historiskt och den tillämpning 
som finns idag. Svaren kan inte endast sökas i individens rättsnivå, utan även i den 
maktordning som har normaliserats genom rättens konstruktion samt i de teoretiska och 
metodologiska utgångspunkterna inom rättsvetenskapen. Den radikalfeministiska teorin 
förklarar hur männen förtrycker kvinnan genom sexualitet. Detta förtryck sker genom kontroll 
över kvinnan, mäns våld mot kvinnor och kvinnoförakt. Exempelvis görs det genom 
pornografi, prostitution och sexuella övergrepp. Radikalfeminismen anser att frågan om män 
och kvinnor är lika eller olika är inte relevant. Därför att man måste se på det strukturella 
förtrycket, samt att man måste se realistiskt på om det är tillräckligt att höja kvinnans 
rättigheter och möjligheter till männens standard för att bryta den sociala och rättliga 
maktstruktur som finns. Utgångspunkten är att bryta männens maktdominans. 24 
 
Fler exempel på genusrättsvetenskapliga teorier och metoder är Liberalfeminismen som utgår 
i sin forskning att män och kvinnor är lika och därmed ska behandlas lika. Fokus ligger på 
individens rättigheter och möjligheter speciellt inom arbete och utbildning. Teorin bygger på 
att det finns ett biologisk kön och ett socialt kön, där biologisk är vi lika men socialt olika. 

                                                
19 Korling, Zamboni, Juridisk metodlära s.277 
20 Gunnarsson, Svensson, Genusrättsvetenskap s.102 
21 Diskrimineringslagen, SFS 2008:567 1§ 
22 Gunnarsson, Svensson, Genusrättsvetenskap s.102 
23 Korling, Zamboni, Juridisk metodlära s.277 
24 Gunnarsson, Svensson, Genusrättsvetenskap s.144–147 
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Liberalfeminism förklarar att kvinnan inte är jämställd med män genom att kvinnan inte har 
haft samma rättigheter som män historiskt. Genom utbildning och attitydförändring kommer 
kvinnans position förändras i samhället. Den liberala feminismen är inte så tydlig inom den 
nordiska genusrättsvetenskapen, teorin säger att alla är lika inför lagen, det vill säga 
jämställda och förbud mot diskriminering kommer vara tillräckligt för att uppnå jämlikhet 
mellan könen. 25   
 
Särartsteorin bygger sin teori på att män och kvinnor är biologiskt olika, och grundar sig på 
biologiska skillnader eller olika livsvillkor. Inom särartsteorin så finns det två underteorier, 
där en av dem är lik liberalfeminism och genom metod kan ändra värderingar och attityder, 
vilket kommer ge kvinnor samma villkor som män. Den andra teorin bygger på att kvinnor 
och män har olika egenskaper vilket har gett män och kvinnor olika levnadsvillkor historiskt. 
En egenskap som skiljer män och kvinnor är hur de ser på världen, kvinnor ser den med 
kontextuell förståelse och män har en teoretisk förståelse.26 

2.2.3 Genusrättsvetenskapens syn på rättskällor 
De metoder som används för att besvara en forskningsfråga inom genusrättsvetenskapen kan 
inte fastställas före forskningsfrågan, utan forskaren får anpassa metoder efter 
forskningsfrågan. Den allmänna hållningen inom genusrättsvetenskapen är att man inte är 
bunden till de auktoritära rättskällorna som inom rättsdogmatiken. De metoder som får 
användas är de som hjälper forskaren att analysera rättens innehåll, struktur och 
konsekvenser. Det finns några gemensamma drag för genusrättsvetenskapens metoder, att 
ifrågasätta rätten, vad är rättsligt möjligt, vad är rättens intresse och hur påverkas detta av 
könen?27 
 
För att kunna utröna vad för konsekvenser en lag eller dom får så måste man ibland se utanför 
lagen för att samla material, detta kan exempelvis vara jämställdhetsplaner, policy- eller andra 
dokument producerade av olika aktörer. Använder man sig av domslut från lägre instanser 
kan man påvisa mönster om hur rätten tillämpas som inte är förenligt med syftet eller 
intentionen med lagstiftningen. Det kan påvisa hur domstolen dömer beroende på kön och 
dess relation sinsemellan. Domstolen kan med icke objektiva föreställningar leda till icke 
jämställda konsekvenser. 28 
 
En genusrättsvetenskapligforskare kan utnyttja policydokument, handlingsprogram, 
resolutioner och liknande dokument. Enligt rättsdogmatiken är dessa inte en del av 
rättskälleläran, trots att de kan anses vara rättsliga dokument exempelvis från FN eller EU. Ur 
genusrättsvetenskaplig syn så kan enkätundersökningar utgöra en del av kunskapskällorna för 
att utröna samhällets syn på en lag eller en lags tillämpning. Enkätundersökningar kan 
tillämpas i genusrättsvetenskapliga metoder för att få fram hur samhället upplever en lag.29 
Även forskningsresultat från andra forskare kan användas i en genusrättsvetenskaplig 
forskning, som sekundära källor till det arbete man själv utför. Eftersom kunskapskällorna är 
friare inom genusrättsvetenskapen så är det viktigt att man är mer källkritisk än vid 
tillämpning av rättskälleläran.30 
                                                
25 Gunnarsson, Svensson, Genusrättsvetenskap s.142–143 
26 Ibid s.144 
27 Ibid s.155  
28 Ibid s.160-161 
29 Ibid s.162 
30 Ibid s.164–165 
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2.2.3.1 Språkets innebörd 
Genom att använda sig av dekonstruktion som analysmetod så fokuserar man på språket 
eftersom en det är en viktig aspekt på hur man förstår lagen och hur lagen i sig är utformad. 
Dessutom påverkar språket överordningen av män över kvinnor. Till exempel har man ändrat 
om ordalydelser för att innebörden i tydelsen ska förstås i dess sammanhang. Som ändringen 
från kvinnlig omskärelse till kvinnlig könsstympning för att den som läser ordet ska förstå 
dess innebörd på ett korrekt sätt. Hur en person uttrycker sig talar ofta om vad som anses som 
normalt, exempel på detta är, hockey och damhockey. Det finns sjukdomar och 
kvinnosjukdomar. Exemplen kan fortsätta och utgångspunkten är att allt är manligt och att det 
som är kvinnligt är en avgrening.31  
 
Genom SOU 2007:67 ”regeringsformen ur ett könsperspektiv” så gav grundlagsutredningen 
ett förslag om att göra lagen könsneutral från den maskulina karaktären den hade genom ordet 
”han”. År 2011 ändrades ordalydelsen så numera står det ”han eller hon”, vilket fortfarande 
har en viss karaktär av manligt men är språkmässigt könsneutralt.32 

2.2.4 Interseksonalitet 
En kritik som framkommit mot delar av genusrättsvetenskapen är att många forskare har vid 
tillämpningen, endast använt ytterst få delar av det spektrum som kan utgöra problem vid ett 
förtryck. Det som man missar genom göra en enkel kategorisering, som män och kvinnor 
faktiskt utgör, är det faktum att man sällan tar in hela bilden och sammanställer de olika 
faktorer som påverkar och skapar förtryck. Genom den enkla segmenteringen så missar man 
den komplexitet frågan innehåller och på så sätt så ser man inte hela bilden.33 

  

                                                
31 Gunnarsson, Svensson, Genusrättsvetenskap s.167–169 
32 Ibid s.289 
33 Ibid s.236–237 
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3. Arbetsrättens historia 
För att förstå den svenska arbetsrätten så måste man se den historiska kontext som 
arbetsrätten utvecklats ifrån. Genom detta så kan man få en god förståelse för hur det fungerar 
idag och inte minst varför. 
 
I mitten på 1800-talet började industrialiseringen få fotfäste i Sverige och detta ledde till nya 
situationer för arbetstagarna och arbetsgivarna. Genom att en ny förordning om näringsfrihet 
infördes och det fria avtalet hamnade i fokus så ökade samtidigt osäkerheten på 
arbetsplatserna med möjlighet för uppsägning vid tycke.34 Denna förordning fick även den 
intressanta konsekvensen att förbudet som fanns mot sammanslutning av arbetare försvann i 
och med införandet av förordningen. Från att ha ställt upp ett förbud mot sammanslutningar så 
lämnades området oreglerat och de juridiska hindren för en sammanslutning försvann.35 
Förbudet mot sammanslutningar var ett hinder för fackföreningsrörelserna att kunna växa 
eftersom de var olagliga. Genom att förbudet upphörde så kunde fackföreningsrörelsen växa 
och 1880 så startades Stockholms snickeriarbetarförening som blev startskottet för de mer 
moderna fackföreningarna. Fler fackförbund startades och de började organisera sig inbördes 
för att gemensamt kunna ställa krav och 1898 så startades Landsorganisationen, LO, som blev 
den centrala samarbetsorganisationen för fackförbunden som blev medlemmar. 36 
 
Som tidigare nämnt så lämnade förordningen om näringslivsfrihet en del tomrum i rätten 
kring arbetet och förhållandet mellan facken och arbetsgivarna. Kampen mellan facket och 
arbetsgivarna fortsatte och det första stora steget för den framtida relationen mellan dem två 
genom Decemberkompromissen. LO och Svenska Arbetsgivarföreningen tecknade i 
december 1906 ett avtal där man erkände arbetsgivarens rätt till att leda och fördela arbetet på 
en arbetsplats. Men värt att notera är att man erkände arbetstagarnas rätt att organisera sig, så 
föreningsrätten där blev stadgad.37 
 
Nästa stora steg var Saltsjöbadsavtalet, alternativt kallad Huvudavtalet, som reglerade upp det 
inbördes förhållande som skulle gälla mellan facken och arbetsgivarna. En anledning var 
bland annat, att politiken vid denna tid inte var förutsägbar. Båda parter såg ett egenintresse i 
att reglera sig själva utan en inblandning från statens sida, där risken fanns om eventuella 
förändringar efter varje val.38 Genom detta så skapade man grunden för hur regleringen av 
arbetsrätten skulle se ut, på ett helt civilrättsligt vis utan att lagstiftarna deltog i processen. De 
avtalade fram regler för obligatoriska förhandlingar, skapandet av en arbetsmarknadsnämnd 
och förfaranden vid uppsägningar bland annat så lagstiftning på området blev överflödigt.39 
 
Den grundtanke som finns i arbetsmiljölagen, om att förebygga ohälsa och olycksfall samt 
utveckla en god arbetsmiljö återfinns redan i 1889 års yrkeslag, som reglerade arbetarnas 

                                                
34 Jörgen Westerståhl, svensk fackföreningsrörelsen, organisationsproblem, verksamhetsformer, förhållande till 
staten, upplaga 1, s.11 
35 Westerståhl, Svensk fackföreningsrörelse, organisationsproblem, verksamhetsformer, förhållande till staten 
s.12 
36 Lo.se, hemsida, om oss, historisk tillbakablick, 1880–1899  
37 Mats Glavå, Arbetsrätt, 3:1, s.28 
38 Ibid s.31 
39 Westerståhl, Svensk fackföreningsrörelse, organisationsproblem, verksamhetsformer, förhållande till staten, 
s.200 
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skydd och yrkesfarorna inom industriarbete. Året 1912 kom den första arbetsskyddslagen och 
omfattande all rörelse, men det var först 1963 som lagen omfattande hela arbetsmarknaden. 40 
Fram till 1970-talet så kom endast ett fåtal lagar på området. Dessa var skyddslagstiftningar i 
huvudsak och reglerade inte förhållandena på arbetsmarknaden. Kring 1970 påbörjade staten 
sitt arbete med att reglera arbetsförhållanden. 41 

3.1 Kvinnliga arbetsrättsliga milstolpar 
Den utveckling som har presenterats inom arbetsrätten har varit dominerade av det manliga 
könet, trots den manliga dominansen på den svenska arbetsmarknaden stärktes kvinnans 
ställning i samhället. De framsteg som kan påvisas för kvinnan på arbetsmarknaden och 
dennes arbetsmiljö är en serie utspridda lagstiftningar från slutet av 1800-talet och framåt som 
sammantaget har ökat kvinnans rättigheter på arbetsplatserna. 
 
Den första motionen angående kvinnlig rösträtt, till riksdagen, kom under 1884 och var riktad 
åt endast en liten del av kvinnorna i samhället. För att man skulle få rösta enligt förslaget så 
var man tvungen att vara myndig, inneha kapital i någon form samt vara ogift. Denna motion 
blev nedröstad i riksdagen med tre huvudargument: kvinnornas politiska rättigheter var inte 
nödvändiga eftersom maken kunde fylla det behovet för dem, kvinnorna själva hade inte 
efterfrågat det samt att en ombyggnation av riksdagshuset för att rymma de stora och vida 
kjolarna och hattarna som kvinnorna bar skulle bli nödvändig.42  
 
Ett bra, om än overifierat exempel på dåliga rättigheter för kvinnor på arbetsplatsen, är de 
föreskrifter som Kungliga Generalpoststyrelsen tydligen ska ha utfärdat 1884 där det 
stadgades att en myndig kvinna, ogift eller änka, kunde inneha tjänst hos dem. Däremot så 
skulle kvinnan anses sagt upp sig från sin tjänst vid tidpunkten för hennes inträde i 
giftermål.43 I giftasbalken finns tydliga bevis på denna syn på kvinnans egna ställning där det 
stadgas att en kvinna som ingick i giftermål hamnade under mannen och denne blev hennes 
målsman, vilket exempelvis leder till att kvinnan saknade möjlighet att föra sin egna talan i 
tvistemål.44 Ser man också i näringsfrihetsförordningen så ser man samma strukturer där 
mannen måste godkänna att dennes hustru befattar sig med en näringsverksamhet samt att han 
tar på sig ansvarighet för denna i viss mån.45 
 
Genom att stärka kvinnans sociala ställning så skapades bättre förutsättningar och möjligheter 
för kvinnan på arbetsmarknaden och arbetsplatserna i stort. 1939 så infördes ett lagförbud mot 
att säga upp kvinnor om de skulle gifta sig eller bli gravida.46 Detta var ett stort steg framåt 
för kvinnan på arbetsplatsen, det gav större möjligheter till att kunna fortsätta sitt 
förvärvsarbete. Den nuvarande föräldraledighetslagen,47 ger föräldrar rätt till betald 
föräldraledighet. Dagens diskussioner om föräldraledighet är att föräldraledigheten ska vara 
jämt fördelad mellan föräldrarna, detta för att båda ska kunna ha en aktiv yrkeskarriär. 

                                                
40 Tommy Iseskog, Arbetsmiljöansvar, upplaga 12:1 s. 29 och fotnot nr 2, återfinns på s.49  
41 Glavå, Arbetsrätt s.31  
42 Gunnarsson, Svensson, Genusrättsvetenskap s.38 
43 Ohlander, Ann-Sofie staten var en man…? s.30 
44 Giftasbalken 9 kap 1§ 1897 års lag utg R.Skarin 
45 K.M:ts nåd. Förordning, ang. utvidgad näringsfrihet: gifven Stockholms slott d18 juni 1864 1,4,6 §§ 
46 SFS 1939:171. Diskrimineringslagen kön, samt föräldraledighetslagens missgynnandeförbud. 
47 Lag om Föräldraledighet SFS 1995:584 
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Skollagen ger barn från 1 års ålder rätt att vistas på förskola, ett visst antal timmar per vecka, 
oavsett om föräldrarna är aktivt yrkesverksamma.48  
 
Arbetsrättens historia är en viktig del i dagens reglering på arbetsplatserna, på grund av att 
fackens och arbetsgivarnas roll cementerades genom Decemberkompromissen och 
Saltsjöbadsavtalet. Resultatet av den utveckling som har skett har gett oss det utseende och 
funktion av arbetsrätten som syns idag.  

                                                
48 Skollagen, SFS 2010:800 8 kapitlet, 5 § 
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4. Arbetsmiljöverket 
Arbetsmiljöverket är en myndighet som har blivit bemyndigande från riksdagen och 
regeringen genom 8 kapitlet, 1§ i Regeringsformen.49 Regeringen har rätt att utge 
förordningar och tillsammans med riksdagen har de rätt att delegera till myndigheter och 
kommuner att meddela föreskrifter.  
 
Arbetsmiljöverket har som uppgift att se till så att lagar och föreskrifter följs gällande 
arbetsmiljö och arbetstider hos företag och organisationer. Arbetsmiljölagen50 började gälla 
den 1 juli 1978 och har förordningen arbetsmiljöförordningen,51 som kompletterande 
reglering. Arbetsmiljölagen och arbetsmiljöförordningen har ändrats i omgångar för att följa 
utvecklingen på den svenska arbetsmarknaden. Arbetsmiljöförordningen ger 
arbetsmiljöverket befogenhet att utge föreskrifter inom området arbetsmiljö och inom annan 
myndighets verksamhetsområde i samråd med denne myndighet. Arbetsmiljöförordningen 
berör arbetsgivarna direkt genom en reglering som innebär att föreskrifter som rör en 
arbetsuppgift på arbetsplatsen ska finnas tillgänglig på denna. Vilket innebär i praktiken att 
arbetstagarna ska veta var föreskrifterna förvaras och inneha tillgång till samt följa dem. Detta 
är för att arbetstagare och arbetsgivare ska veta vad som gäller på arbetsplatsen. 52 

4.1 Arbetsmiljöförordningen  
Enligt den 18§ Arbetsmiljöförordningen så är 
” Arbetsmiljöverket bemyndigas att  

1   meddela föreskrifter enligt 4 kap. 1–7 §§ samt 5 kap. 2 § tredje och fjärde styckena, 
3 § andra stycket, 4 och 5 §§ arbetsmiljölagen (1977:1160), 
2   meddela föreskrifter enligt 4 kap. 8 § arbetsmiljölagen i andra fall än som avses i 3 
§ denna förordning,  
3 i fråga om handlingar, som avses i 3 §, meddela föreskrifter om annan förvaringstid 
än där sägs och om förvaringsplats,  
4   meddela föreskrifter om sanktionsavgifter enligt 8 kap. 5 § arbetsmiljölagen,  
5   meddela närmare föreskrifter om läkares anmälningsskyldighet enligt 2 §,  
6   meddela föreskrifter enligt 4 kap. 10 § arbetsmiljölagen,  
7   meddela ytterligare föreskrifter för verkställighet av arbetsmiljölagen.    

 
För planering och kontroll av arbetsmiljön kan Arbetsmiljöverket meddela föreskrifter om 
gränsvärden. Föreskrifter som rör även annan myndighets verksamhetsområde meddelar 
Arbetsmiljöverket efter samråd med den myndigheten. 
Arbetsmiljöverket får även medge undantag från föreskrifter som verket har meddelat.” 
 
Arbetsmiljölagen är en ramlag för föreskrifter inom området arbetsmiljö, innebörden är att 
den utgör en ram om vad föreskrifterna ska omfatta. 
 
Arbetsmiljölagens ”…ändamål är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt att även i 
övrigt uppnå en god arbetsmiljö”53 och gäller för varje verksamhet där det finns en 

                                                
49 Regeringsformen SFS 1974:152 
50 Arbetsmiljölagen SFS 1977:1160 
51 Arbetsmiljöförordningen SFS 1977:1166 
52 Iseskog, arbetsmiljöansvar, s.34  
53 Arbetsmiljölagen SFS 1977:1160 1§  
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arbetstagare som utför arbete för en arbetsgivare.54 Den 3:e paragrafen redogör, utöver 
arbetstagare under arbetsgivare, vad som ska anses som arbetstagare. Där omfattas den som 
genomgår en utbildning, undantag för barn i förskola och elever i fritidshem, den som utför 
arbete och befinner sig under vård i anstalt, den som tjänstgör enligt lagen om 
totalförsvarsplikt55 eller likvärdigt samt den som genomför utbildning för verksamhet inom 
totalförsvaret. Viktigt att notera är de regler som gäller vid beställare och entreprenör, 
beställaren blir inte att anse som arbetsgivare vid ett eller flera tillfälliga arbeten utan det 
föreligger på entreprenören att tillgodose en bra arbetsmiljö. När entreprenören befinner sig i 
en beroendeställning av beställaren gällande arbete, så finns det praxis som säger att 
beställaren är att anse som arbetsgivare och därmed har ett arbetsmiljöansvar.56 
 
Det andra kapitlet i arbetsmiljölagen omfattar de allmänna krav som ställs på 
arbetsförhållanden på svenska arbetsplatser. Innebörden är att lagen ska tolkas utifrån arbetets 
natur för att uppfylla de allmänna kraven såsom att arbetsmiljön ska vara tillfredsställande, 
oberoende fysiska och psykiska aspekter hos olika arbetstagare. Arbetsmiljön ska vara så 
utformad att den är sund och säker, skyddsutrustning ska tillämpas om inte en säker 
arbetsmiljö kan uppnås på annat vis. Detta är exempel från andra kapitlet men ingen av 
paragraferna ger en vägledning hur detta ska uppfyllas, utan man måste se i de föreskrifter 
som finns för att få vägledning om hur arbetsmiljölagens krav ska tillgodoses.  

  

                                                
54 Arbetsmiljölagen SFS 1977:1160 1-2§§ 
55 Lagen om totalförsvarsplikt SFS 1994:1809 
56 Arbetsmiljölagen – med kommentarer, arbetsmiljöverket, kommentarer till kapitel 1, s.9 
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5. Arbetsmiljön och ansvar 
Idag är det facken som styr merparten av förändringar och hur arbetsmiljön ser ut på dagens 
arbetsplatser. Arbetsmiljön är inte bara den fysiska som man vanligtvis tänker på i första hand 
utan även det psykiska. Trots att det finns flera olika fackliga organisationer beroende på 
yrke, bransch, exempelvis inom vård och omsorg, metall, byggnad, handels så har facken 
liktydiga syften, att stärka arbetstagarens position på arbetsplatsen.  
 
Medbestämmandelagen57 reglerar inte hur ett beslut ska tas av en arbetsgivare, utan hur en 
arbetsgivare är skyldig att agera innan av ett beslut tas i verksamheten. Utgångspunkten för 
skyldigheten är att samverka med fackliga organisationer i frågan. Medbestämmandelagen är 
dispositiv i viss del i sitt innehåll, vilket betyder att man kan exempelvis i kollektivavtal 
reglera hur medbestämmandet ska gå till på vissa punkter på en viss arbetsplats.58 Genom 
kollektivavtalen så får avvikelser från lag göras om det är reglerats i kollektivavtalet till det 
bättre, vilka avvikelser som får göras finns lagreglerade i respektive lag, exempelvis den 4§ i 
MBL och 3§ i arbetstidslagen59 som säger vilka paragrafer som får frångås till 
kollektivavtalets förmån. Kollektivavtalet kan styra allt från arbetstider till förmåner, samt den 
minimilön som ingångslön. 
  
11–13§ MBL reglerar att innan en arbetsgivare tar ett beslut om viktiga förändringar inom 
verksamheten så måste arbetsgivaren på eget initiativ förhandla med arbetsorganisationen där 
det finns bindande kollektivavtal. Om ett sådant inte finns ska förhandling ske med 
arbetstagarens organisation om det rör denne arbetstagare.60 Finns det en lokal 
arbetsorganisation ska förhandling ske enligt 11–13§ då enligt den 14§ MBL.61 I 
arbetsmiljölagen anges det att skyddskommittén delta i planering av arbetsmiljöarbete men 
arbetsmiljölagen säger inte hur detta ska göras.62 Däremot så reglerar medbestämmandelagen 
området och ger vägledning om hur processen ska gå tillväga. Arbetsgivaren har trots 
förhandling med arbetsorganisationer beslutsrätten vid ett beslut som rör verksamheten om 
detta inte strider emot ett avtal som arbetsgivaren är bunden till. Under förhandlingar med 
fackliga organisationer kan arbetsgivaren och fackorganisation avtala i olika frågor och de 
regleringarna ska ingå i det lokala kollektivavtalet.63  

5.1 Politikernas yttersta ansvar 
Politiker i fullmäktige och i nämnder har det yttersta ansvaret för arbetsmiljö på kommunala 
verksamheter som hälsa och omsorg, sjukhus, socialkontor och skolverksamhet. Som politiker 
i fullmäktige ska du ge förutsättningarna för att en bra arbetsmiljö ska finnas och 
nämndpolitiker ska se till att arbetsmiljölagens regleringar följs i verksamheten. Själva 
arbetsmiljöarbetet sker på arbetsplatserna och av tjänstemännen på plats. Arbetsmiljöverket 
har tagit fram en rapport ”Så kan du som politiker hantera arbetsmiljöfrågor” och ska fungera 
som ett verktyg till politiker i kommun och landstingen. Rapporten beskriver politikerna i 
fullmäktige och nämndpolitikernas ansvar gällande arbetsmiljö. Det kan sammanfattas till 
systematiskt arbetsmiljöarbete, “systematiskt arbetsmiljöarbete där de ska systematisk 
                                                
57 Lagen om medbestämmande SFS 1976:580 
58 Iseskog, Arbetsmiljöansvar, s.39–41  
59 Arbetstidslagen SFS 1982:673 
60 Lag om medbestämmande SFS 1976:580 11–13§§ 
61 Lag om medbestämmande SFS 1976:580 14§ 
62 Arbetsmiljölagen SFS1977:1160 6 kapitel, 9§ 
63 Iseskog, arbetsmiljöansvar s.114–115 
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undersöka, genomföra och följa upp verksamheten” för att kunna ge förutsättningarna till en 
bra arbetsmiljö på de kommunala verksamheterna.64 
 
En aspekt inom kommuner och landsting är resurserna, finns det inte resurser till att åtgärda 
ett arbetsmiljöproblem så måste andra lösningar göras. Eventuellt kan det genomföras 
temporära lösningar som åtgärdar problemen till dess att det finns medel att genomföra 
permanenta åtgärder. Detta kan exempelvis vara ventilation, buller eller IT-verktyg. Det 
accepteras inte att underlåta att åtgärda arbetsmiljöproblem på grund av ekonomiska grunder 
och åtgärder ska ske så snart det är praktiskt möjligt.65 Inom icke kommunala verksamheten är 
det arbetsgivaren som har det yttersta arbetsmiljöansvaret.  

5.2 Skyddsombudet 

Idag finns det en eller flera skyddsombud på varje arbetsplats med fem eller fler anställda med 
kollektivavtal. Antalet skyddsombud regleras av antalet anställda, arbetets natur, organisation 
och hur arbetstiderna ser ut. Skyddsombudet utses av arbetstagarna och med stöd av facket, 
finns det inte en koppling till fackföreningen så får arbetstagarna själva utse en 
skyddsombudsman.66 Skyddsombudets reglering i lag finns i arbetsmiljölagen och i 
förtroendemannalagen,67 skyddsombudet har en förtroendeställning på arbetsplatsen.68 Finns 
det inte ett skyddsombud på en arbetsplats och de anställda inte har valt en egen så kan det 
utses ett regionalt skyddsombud som fungerar som ett skyddsombud på flera arbetsplatser. 
Denna är en viktig del i arbetsmiljöarbetet. Ett regionalt skyddsombud har samma rättigheter 
och uppgifter som en vanlig skyddsombudsman.69 Skyddsombudets rättigheter återfinns i 
förtroendemannalagen70 och enligt praxis, samt tredje kapitlet arbetsmiljölagen, så saknar 
skyddsombudet juridiskt ansvar för arbetsmiljöfrågor. 

Skyddsombudet har central roll i arbetsmiljöarbetet och ska fungera som en länk mellan 
arbetstagarna och arbetsgivaren i frågor som rör arbetsplatsen. De ska se till att arbetsgivaren 
tillgodoser en god arbetsmiljö och att arbetsmiljöarbetet uppfyller de krav enligt 
Arbetsmiljölagen och gällande föreskrifter71 På en arbetsplats med minst 50 stycken anställda 
som reguljärt är sysselsatta så ska man tillsätta en skyddskommitté som är sammansatt med 
personer från både arbetstagarsidan samt arbetsgivarens sida.72 

Genom sin roll ska skyddsombudet verka för en tillfredsställande arbetsplats samt att 
uppmärksamma om det förekommer brister eller finns fara för ohälsa eller olycksfall.73 
Skyddsombudet har som skyldighet att uppmärksamma risker för ohälsa och olycksfall samt 
att anmäla detta till arbetsgivaren så denne kan vidta åtgärder. Om åtgärder inte görs inom 

                                                
64 Så kan du som politiker hantera arbetsmiljöfrågor, systematiskt arbetsmiljöarbete. - Ett bra verktyg för 
politiskt valda i kommuner och landsting, arbetsmiljöverket, Best nr ADI 563 s.2  
65 Ibid s.5  
66Skyddsombud och arbetsmiljöombud, arbetsmiljöverket.se hemsida, senast uppdaterad 2016-10-26, hämtad 12 
december 2016 
67 Förtroendemannalagen SFS: 1974:358 
68 Iseskog, Arbetsmiljöansvar s.41 
69 Prevent samverkan svenskt, LO & PTK näringsliv, Bättre arbetsmiljö, upplaga 6:1s.26  
70 Förtroendemannalagen, SFS 1974:358 
71 Arbetsrätt, Glavå, s.620 
72 Arbetsmiljölagen SFS 1977:1160 
73 Arbetsmiljölagen SFS 1977:1160 6 kapitel, 4§ 
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skälig tid kan skyddsombudet vända sig till arbetsmiljöverket för vidare åtgärder.74 Innebär 
risken för omedelbar fara för liv och ohälsa så har skyddsombudet rätt att stoppa arbetet 
genom att vända sig till arbetsledningen. Finns det ingen på plats eller har ledningen inget 
intresse av det har skyddsombudet rätt att själv stoppa arbetet. För att arbetet sedan ska tas 
upp så måste arbetsgivaren kontakta arbetsmiljöverket eller ha kommit överens med 
skyddsombudet.75 

5.3 Arbetsgivarens ansvar  
Vid en olycka eller liknande så har man som arbetsgivare ett ansvar att medverka vid en 
utredning kring dess arbetstagares behov av rehabilitering tillsammans med 
försäkringskassan. Utöver det så måste man också genomföra åtgärder som behövs för att 
underlätta rehabiliteringen.76 På området rehabilitering så finns föreskriften, arbetsanpassning 
och rehabilitering77 och gäller för samtliga verksamheter. Kompletterande lagstiftning om 
rehabilitering finns i arbetsmiljölagen och diskrimineringslagen.  

5.3.1 Delegering av arbetsmiljöansvaret  
Som högsta chef har man det yttersta ansvaret för arbetsmiljön och rätt till att delegera 
arbetsmiljöansvar till en underchef.78 Delegering är en viktig del i det systematiska 
arbetsmiljöarbetet, det kan vara svårt för en hög chef i en stor verksamhet att inneha kontroll 
över arbetsmiljön. En delegation är att anse som en rättshandling och kan ske muntligt, 
skriftlig eller konkluderat, det vill säga att man tar på sig arbetsuppgiften utan att godkänna 
det. En delegering kan också vara underförstådd genom att man innehar en position i 
verksamheten där arbetsmiljön är en given del, exempelvis arbetsledare. Enligt praxis så kan 
arbetsmiljöansvar vara underförstått men ur rättssynvinkel och ur bevisbörda så är det 
fördelaktigt att ha delegationen skriftlig.79 Delegationen kan omfatta ett område, eller 
befogenheter och sen kan denna chef delegera vidare till de på markplan. 
 
I NJA 2004 s.34 så har arbetsgivaren gjort en felbedömning gällande säkerhetsnivån och detta 
resulterar i ett dödsfall. Högsta Domstolen dömde att arbetsgivaren inte hade underlåtit sig i 
sitt ansvar och sina skyldigheter gällande arbetsmiljön. Enligt HD:s dom så ger detta 
arbetsgivaren en felmarginal vid arbetsmiljö om kraven för arbetsmiljön är att anse som vaga 
och oklara.  
 
Enligt svensk lagstiftning så kan endast fysiska personer straffas, detta innebär att en 
arbetsgivare, det vill säga ett företag, juridisk person eller en organisation, inte kan ha ett 
straffansvar. För att kunna utkräva ett straffansvar måste man personifiera och rikta kravet 
mot en fysisk person.80 I rättsfallet ovan, NJA 2014 s.34 så var åtalet riktat mot de två 
cheferna som övervakande/ansvarade för arbetsuppgiften, varav båda blev frikände. Det 
ansågs att de inte hade uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosatt Arbetsmiljölagen reglering 
enligt 3 kap, 10§ Brottsbalken81 eller anses vara vållande till annans död enligt 3 kap, 7§ BrB. 

                                                
74 Arbetsmiljölagen SFS 1977:1160 6 kap, 6a§ 
75 Prevent, Bättre arbetsmiljö, s.25  
76 Socialförsäkringsbalk SFS 2010:110 30 kap 6§ 
77 AFS 1994:1 arbetsanpassning och rehabilitering 
78 Iseskog, Arbetsmiljöansvar s.18 
79 Ibid s.177–178 
80 Iseskog, Arbetsmiljöansvar s.18 
81 Brottsbalken SFS 1962:700 
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De säkerhetsbestämmelserna som rådde på den fasta utbildningsanordningen var svårtolkade 
och att cheferna antagit att den fasta utbildningsanordningen var konstruerad enligt rådande 
säkerhetsbestämmelser. Efter olyckan skärptes och förtydligade arbetsgivaren 
säkerhetsbestämmelserna för att kunna tillgodose så bra arbetsmiljö som möjligt.82 
 
Arbetsgivarens uppgift är att tillgodose en arbetsmiljö som är så säker som möjligt och det 
innebär att arbetsgivaren inte behöver under röja eventuella säkerhetsrisker.83 För att 
arbetsgivaren ska kunna anses vara uppsåtligen eller av oaktsamhet så krävs det att felet, det 
vill säga bristen har orsakat skadan.84 En arbetsgivare som bryter mot Arbetsmiljölagen kan 
anses att vara oseriöst och en oaktsam arbetsgivare ur allmänhetens ögon.85 

  

                                                
82 NJA 2014 s.34, s.50–51 
83 Iseskog, Arbetsmiljöansvar, s.31 
84 Ibid s.23 
85 Ibid s.21 
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6. Arbetsmiljöföreskrifter 
Det systematiska arbetsmiljöarbetet regleras i föreskriften gällande systematisk 
arbetsmiljöarbete86 och gäller för samtliga arbetsgivare oavsett om man är anställd i direkt i 
företaget eller är inhyrd från ett bemanningsföretag.87 Det systematiska arbetsmiljöarbetet ska 
omfatta de fysiska, psykologiska och sociala förhållanden som är av vikt för arbetsmiljön.88 
Det systematiska arbetsmiljöarbetet, även kallad SAM “systematisk undersöka, genomföra 
och följa upp verksamheten”, ska vara en given del på samtliga arbetsplatser och vars funktion 
är att uppnå en tillfredsställande arbetsmiljö genom att ta fram en policy på hur 
arbetsförhållandena i verksamheten ska vara för att förebygga ohälsa och olycksfall.89  
  
Arbetstagaren har mot arbetsgivaren skyldigheter och ansvar som återfinns i 
anställningsavtalet och i arbetsmiljölagens bestämmelser. Det lyder ur allmän mening att 
arbetstagaren ska medverka för en god arbetsmiljö, genom att ta ansvar för hälsan och 
säkerheten i det dagliga arbetet, följa angivna föreskrifter, använda skyddsutrustning när 
sådan krävs och vara vaksam för att förebygga ohälsa och olycksfall.90 Ett brott mot 
anställningsavtalet är inte kriminellt och regleras inte i Brottsbalken, men ett brott mot 
anställningsavtal kan leda till uppsägning, varav Lagen om anställningsskydd,91 blir relevant 
på grund av att den reglerar arbetstagares tjänst.92 

6.1 Fysisk arbetsmiljö  

6.1.2 Allmänna regleringar om fysisk arbetsmiljö 
Föreskriften Arbetsplatsen utformning är en allmän föreskrift som gäller för samtliga 
verksamheter och omfattar arbetsplatsens, förbindelseleder och personalutrymmen utformning 
och underhåll, detta omfattar även transportmedel.93 Verksamheten ska ha lämpliga 
arbetsutrymmen, personalutrymmen och arbetslokal och vara utformade, inredd till hänsyn till 
verksamhetens syfte och ska ta hänsyn till väderrelaterade risker.94 Föreskriften tar upp vikten 
av dagsljus, tillfredsställande belysning, luftkvalité, ventilation, fri från luftföroreningar, samt 
regelbundet underhåll på ventilationssystemet.95 Vidare ska klimat, akustiken i lokalerna vara 
så utformade att de tillfredsställer verksamheten syfte och åtgärder tagits emot bullerkällor.96 
Föreskrifterna tar upp lokalens utformning såsom golv, trösklar, tak, väggar, fönster, dörrar, 
vatten, avlopp, el, värme, trappor, hissanordningar etc. och ställer krav på utformningen ska 
uppfylla vad som kan anses som standard i fastighet och de krav som finns för verksamhetens 
syfte. 97 Kraven omfattar att lokalen ska vara korrekt utformad och ger en definition av den 

                                                
86 AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete  
87 AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete 1§ 
88 AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete 2§ 
89 AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete 5§ 
90 Iseskog, Arbetsmiljöansvar s. 31–32 samt 3 kapitlet 4§ Arbetsmiljölagen SFS 1974:1160 
91 Lag om anställningsskydd SFS 1982:80 
92 Iseskog, Arbetsmiljöansvar s.27–28 
93 AFS 2009:2 Arbetsplatsens utformning, 1§ 
94 AFS 2009:2 Arbetsplatsens utformning 3–8§§  
95 AFS 2009:2 Arbetsplatsens utformning 9–28§§ 
96 AFS 2009:2 Arbetsplatsens utformning 29–33§§ 
97 AFS 2009:2 Arbetsplatsens utformning 34–59§§ 
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standardutrustning som ska finnas vid risker, exempelvis nöddusch, 
ögonspolningsanordning,98 kraven på utrymningsmöjligheter samt brandlarm.99  
 
AML påvisar att arbetsmiljön gällande luft, ljud, ljus, vibrationer ska vara tillfredsställande 
samt att tillförlitliga skyddsåtgärder ska vidtas mot skada genom fall, ras, brand, explosion, 
elektrisk ström och liknande.100 
  
Utifrån verksamhetens syfte, arbetets natur och varaktighet så ska personalens 
personalutrymme vara anpassat. Detta innebär att det ska finnas toalett, klädutrymme för 
privata kläder och om det krävs arbetskläder så ska dessa förvaras separat för att minimera 
smittorisk, nedsmutsning, luktöverföring från arbetskläder till privata kläder. Om arbetets 
natur kräver det så ska det finnas omklädningsrum med eller utan tillgång till dusch, det ska 
finnas tillfredsställande matutrymme, pausutrymme, viloutrymme, jourrum, väntrum och 
överliggningsrum om verksamheten kräver det. Storleken på dessa utrymmen ska vara 
anpassat utifrån antal som kan tänkas behöva tillämpa utrymmet samtidigt och eventuellt 
utifrån kön samt reglering för specifikt användningsområde.101 
 
”Arbetsplatser, arbetslokaler och personalutrymmen med tillhörande inredning och 
utrustning ska underhållas, städas och rengöras på ett tillfredsställande sätt för att förebygga 
olycksfall och ohälsa. Detta ska utföras regelbundet och enligt på förhand uppgjorda rutiner 
som är anpassade efter utrymmets funktion och användningsfrekvens samt verksamheten på 
arbetsstället.”102 Underhållet av anläggningen eller lokalen får inte nedsättas och de tekniska 
och installations anordning ska underhållas så de fungerar för att bibehålla säkerheten. 
 
Det finns yrken och branscher med ökade risker för ohälsa och olycksfall, inom byggnads och 
anläggningsverksamhet finns det speciella samordningsbestämmelser, för att minska dessa 
risker.103 Föreskriften för byggnads- och anläggningsarbete ”gäller planering och utförande 
av byggnads-eller anläggningsarbete. De gäller även sådan projektering som föregår 
byggnads- eller anläggningsarbete till den del projekteringen inverkar på arbetsmiljön som 
utför arbetet”.104 Det är byggherren som har ansvaret för att en arbetsmiljöplan upprättas, 
arbetsmiljöplanen ska omfatta åtgärder som behöver göras under arbetsgång för att minska de 
risker som kan uppkomma, samt att arbetsmiljön uppfyller de krav som finns både under och 
efter uppbyggandet för arbetstagarna.105 Detta görs genom att utse en eller flera 
byggnadsarbetsmiljösamordnare som ska se till att kraven för arbetsmiljön uppfylls och se att 
risker för ohälsa och olycksfall förebyggs. Föreskrifterna som reglerar byggnads- eller 
anläggningsarbete omfattar reglering om, skyddsutrustning, utrustning runtom för att förenkla 
arbetet, eventuella risker och hur dessa förebyggs, samt även klimatet på arbetsplatsen ska 
vara lämplig för arbetsuppgiften. Inom specifika arbetsuppgifter finns det specifika 
regleringar, exempelvis vid takarbete ska fallskyddsutrustning tillämpas och fästas om inte 
skydds samt sanktioner om föreskrifterna bryts.106 

                                                
98 AFS 2009:2 Arbetsplatsens utformning 73§ 
99 AFS 2009:2 Arbetsplatsens utformning 75–78§§ 
100 Arbetsmiljölagen SFS 1974:1160 2 kapitlet 4§  
101 AFS 2009:2 Arbetsplatsens utformning 90–113§§ 
102 AFS 2009:2 Arbetsplatsens utformning 114§, 1 stycket §§ 
103 AFS 1999:3 Byggnads- och anläggningsarbete 
104 AFS 1999:3 Byggnads- och anläggningsarbete 1§ 
105 Prevent, Bättre arbetsmiljö, s.29 
106 AFS 1999:3 Byggnads- och anläggningsarbete 
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6.1.2.1 Arbetsgivarens skyldighet  
Arbetsmiljölagen innehåller reglering om arbetsgivarens skyldighet gentemot arbetstagaren 
gällande förebyggande behandlingar som exempelvis läkarundersökningar eller vaccinationer. 
Lagen förmedlar även förbud av arbetsgivaren att nyttja arbetstagare som har vid 
läkarundersökning påvisat att han är särskild utsatts för risk för ohälsa eller olycksfall vid en 
arbetsplats/arbetsuppgift. 107 
 
Arbetsgivaren har skyldigheter enligt arbetsmiljölagen 3 kapitel, 3a § att rapportera in 
allvarliga olyckor och tillbud innefattar bland annat dödsfall, allvarliga olyckor och olyckor 
som omfattar flera arbetstagare. På arbetsmiljöverkets hemsida kan man hitta en definition om 
vad som ska anses som olycksfall och tillbud. Olycksfall är normalt en fysisk skada orsakats 
av en oförväntad händelse, inom ramen av olycksfall kan psykiska skador omfattas, 
exempelvis en arbetstagare som hamnat i chocktillstånd. Allvarlig personskada definieras som 
benfraktur, allvarlig skada på nerv, muskel, sena eller en skada på ett inre organ. Här räknas 
även brännskador/kylskador av andra och tredje graden eller brännskada/kylskada som består 
av mer än 5 % skadad hud. Förlust av kroppsdel samt skador på sinnesorgan, samt skador som 
kan leda till långvarig eller framtida sjukdom. 
 
Det är endast allvarliga tillbud som ska anmälas till arbetsmiljöverket, exempel på tillbud som 
anses som allvarliga enligt arbetsmiljöverket är: 
-    Fall från 2–3 meters höjd i samband med arbete på arbetsställning, arbetstagaren klarade 

sig utan skador men i samband med fallet så föll ett ställningsplan på cirka 25 kg till 
golvet, från 6 meter höjd. 

-    Vid känt eller vid misstanke om allvarlig smitta via blod i samband med blodrelaterande 
skador i samband med material, person, patient.108 Detta finns vidare reglerat i 
Mikrobiologiska arbetsmiljörisker - smitta, toxinpåverkan, överkänslighet och gäller 
verksamheter där det finns en risk för smittämnen eller andra biologiska utlösande 
faktorer som kan orsaka ohälsa eller olycksfall i arbetet.109  

-    Laserbelysta förare under färd i transportmedel. 
Psykosociala allvarliga tillbud är svårare att definiera men kan exempelvis vara kränkande 
behandling, hot om våld om det innebär fara för liv eller hälsa.110 
  

                                                
107 Arbetsmiljölagen SFS 1974:1160 5-6§§ 
108 Arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljön, arbetsmiljöverket.se hemsida, senast uppdaterad 2016-11-28, hämtad 
12 december 2016 
109 AFS 2005:1 Mikrobiologiska arbetsmiljörisker 1§ 
110 Arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljön, arbetsmiljöverket.se hemsida, senast uppdaterad 2016-11-28, hämtad 
12 december 2016 
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6.1.3 Buller 
Buller på en arbetsplats är ett problem som kan leda till oönskade konsekvenser hos 
arbetstagare. Eftersom det inte finns en exakt definition på vad som definieras som buller utan 
det är vad som man kallar “icke önskvärt ljud”.111 Detta leder till att man måste utröna i varje 
enskilt fall om huruvida det är ”icke önskvärt ljud” eller ej.  
 
De konsekvenser som buller ger på en arbetsplats leder till problematik med olika 
arbetsuppgifter och även i arbetsmiljön i stort. De har kunnat påvisas att bakgrundsljud som 
interfererar med ens arbetsuppgift, exempelvis som tal i bakgrunden, skapar problem för 
arbete som ställer krav på läsning, skrivning eller lyssna på annan information. Det betyder 
alltså att bakgrundstalet beblandar sig med sin arbetsuppgift eftersom man utan aktiv handling 
kommer att bearbeta det som sägs runt omkring sig vilket leder till att det stör arbetet i sig.112 
Förutom att bidra till att göra vissa arbetsuppgifter mer komplexa så ökar också risken att 
arbetstagarna blir tröttare eller stressade. Detta kan ses genom att man blir tröttare av arbete i 
en miljö som upplevs som bullrig jämförelsevis med en miljö som inte är det. Sedan så verkar 
det även så att effekterna av den bullriga miljön ökar med den tid som man spenderar där, så 
arbetar man länge i en bullrig arbetsplats så blir problemen med bullret större desto längre tid 
man arbetar där.113 
 
I skolmiljön kan man se att detta påverkar både lärare och elever. För lärare så kan man se att 
det är rätt vanligt att de använder sin röst på ett sådant sätt att de överanstränger den. Det går 
även se att kvinnliga lärare är en grupp som är överrepresenterad bland dem som söker vård 
eller behandling för problem med rösten.114 På den arbetsplatsen som skolan utgör så är den 
största upplevda bullerkällan barnen på skolan och de aktiviteter som de engagera sig i både i 
och utanför klassrummet. Det som man kan se har hjälpt i alla fall till en början är att åtgärda 
olika ljudkällor som kan upplevas som bullriga såsom leksaker eller möbler. Dessa kortsiktiga 
lösningar blev en framgång, och man har valt att tillämpa dessa istället för långsiktiga 
åtgärder som att reducera barngrupper, skapa tysta rum för både lärare och barn samt 
utbildning för de berörda.115  

6.1.4 Belastningsergonomi 
Föreskrifterna om belastningsergonomi är tillämpliga på samtliga verksamheter och är 
allmänt utformade för samtliga branscher. Kan det förekomma att en arbetstagare utsätts för 
belastning eller andra förhållanden i arbetet som kan direkt eller indirekt påverka 
arbetstagarens rörelseförmåga samt stämband negativt så blir föreskriften tillämparbar. I 
föreskrifterna framgår det att arbetstagaren har ett eget ansvar att följa föreskrifterna för att 
förebygga eventuella risker för belastningsskador.116 
 
  

                                                
111 AFS 2005:16 Buller 
112 Professor Hygge, Staffan, Professor Kjellberg, Anders, Professor Landström, Ulf, Kunskapssammanställning 
rapport 2013:3 Störande buller i arbetslivet, s.25 
113 Ibid s.25 
114 Ibid s.29 
115 Ibid s.30 
116 AFS 2012:2, Belastningsergonomi 1–2§§ 
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Den 3 § i föreskrifterna om belastningsergonomi förklarar vad de olika belastningsskadorna är 
och riskerna med de olika belastningarna.  
”Belastningsbesvär Besvär i rörelseorganen, dvs. alla former 

av ohälsa i rörelseorganen som kan ha 
samband med förhållanden i arbetet. 
Besvären kan ha orsakats av arbetet eller 
något annat, men förvärras av arbetet. I 
begreppet ingår allt ifrån lätta, övergå- 
ende besvär till livslånga skador. 
Muskuloskele- tala besvär är synonymt med 
belastningsbesvär. 
 

Belastningsergonomi Den del av det större begreppet ergonomi 
som behandlar hur belastningar i arbetet 
påverkar rörelseorganen. 

Manuell hantering Alla slags transporter eller för yttningar av 
las-ter där en eller era arbetstagare lyfter, 
sätter ned, skjuter, drar, bär eller yttar en 
last. 

Repetitivt arbete Arbete som innebär att man upprepar 
liknande arbetsrörelser om och om igen. 
Tiden för varje arbetsmoment är kort och 
rörelserna sker i sådan omfattning att 
arbetstagaren kan drabbas av besvär i 
rörelseorganen. 
 

Rörelseorganen De kroppsdelar och de strukturer (muskler, 
senor, skelett, brosk, ledband samt nerver) 
som gör att kroppen intar olika ställningar 
och rör på sig.” 

 
Föreskriften angående belastningsergonomi påvisar arbetsgivarens skyldighet att undersöka 
om arbetstagarna utsätts för belastning eller likvärdiga förhållanden genom att utöva sitt 
dagliga arbete, både fysiska skador och synskador. Arbetsplatsen och arbetsuppgifterna ska 
vara så gynnsamt utformad för arbetstagarna, dels genom att arbetsgivaren tillhandahåller 
synhjälpmedel om det blir gynnsamt för arbetstagaren, dels genom att förse arbetstagaren med 
kunskaper för att kunna förebygga ergonomiska skador.117 De risker som inte direkt kan 
åtgärdas ska dokumenteras i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Arbetsgivarens har en 
skyldighet vid behov att anlita företagshälsovård eller motsvarande om det krävs av arbetet, 
detta återfinnas i föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete.118 
 
Föreskriften belastningsergonomi består av nio paragrafer och en bilaga med allmänna råd om 
hur arbetsgivaren ska tillämpa föreskrifterna om belastningsergonomi. De allmänna råden ger 

                                                
117 AFS 2012:2, Belastningsergonomi 4–9§§ 
118 AFS 2012:2, Belastningsergonomi 4 § 
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råd om hur man kan förebygga fysiska belastningar redan i planeringsstadiet av arbetet, 
exempelvis inom byggnadsbransch. Olika typer av belastningsskador, hur de påverkar 
kroppen, vad som kan göras för att motverka och arbetsgivarens ansvar att identifiera de 
fysiska belastningarna. Exempel på olika belastningsskador är, enstaka höga belastningar, 
ensidiga belastningar och mycket låga belastningar.119 De allmänna råden är mer riktade mot 
de olika branscher och här kan man se hur man ska motverka eventuella belastningsskador 
och andra förhållanden som kan påverka rörelseförmåga och stämband.  
 
I dagens verksamheter blir den digitala arbetsmiljön allt viktigare. I en rapport från 
arbetsmiljöverket om ”digitaliserade arbetsmiljöer” så presenteras siffor på hur många som 
använder sig av digital teknik i sitt dagliga arbete. Sifforna är baserade på en rapport om 
arbetsmiljöstatistik från 2013 och visar att merparten av alla arbetsplatser idag är 
digitaliserade. Detta omfattar sjukvården, där digitala stödsystem, planering av arbete är en 
del av det digitala arbete, inom handels används det inom kassasystem och biljettförsäljning, 
industrin, dess maskiner och produktionen.120 Digital körjournal är en elektronisk körjournal 
som kopplas samman med bilen, som automatisk registrerar körningar både av privata och 
tjänstekörningar i tjänstebilen/firmabilen vilket underlättar administrering och ökar 
säkerheten.121 Genom digitaliseringen så ökar globaliseringen och internationaliseringen, 
vilket ger behovet av mer utvecklad digital teknik då mobila IT-verktyg gör att man kan 
arbeta över hela världen.122  

6.2 Psykisk arbetsmiljö 

6.2.1 Allmän reglering om psykosocial arbetsmiljö  
Arbetsgivaren är skyldig att se till den psykosociala arbetsmiljön, den psykosociala 
arbetsmiljön omfattar reglering om trivsel, arbetstider och övertider. Den psykosociala 
arbetsmiljön är viktig för att den sammanlagda arbetsmiljön på en arbetsplats ska vara 
tillfredsställande. Inom området finns det allmänna föreskrifter som reglerar arbetet för att 
försäkra sig om och utveckla den sociala arbetsmiljön.  
 
Sen 31 mars, 2016 finns det föreskrifter som reglerar den psykiska arbetsmiljön, 
organisatorisk och social arbetsmiljö ”Syftet med föreskrifterna är att främja en god 
arbetsmiljö och förebygga risk för ohälsa på grund av organisatoriska och sociala 
förhållanden i arbetsmiljön.” och ska verka för att underlätta det systematiska 
arbetsmiljöarbetet.123 Dessa föreskrifter gäller på samtliga arbetsplatser där man som en 
arbetstagare arbetar åt en arbetsgivare och det slutgiltiga ansvaret för att dessa föreskrifter 
efterföljs på arbetsplatsen är arbetsgivaren i sig.124 Innebörden av detta är att arbetsgivaren har 
ett ansvar att kontinuerligt arbeta med arbetsmiljöfrågorna och här kan det handla om att 
identifiera möjliga arbetsmiljöproblem, åtgärda dem och följa upp tidigare åtgärder. De har 
även krav på sig att sätta upp mål för den sociala/organisatoriska miljön på arbetet och 
genomföra nödvändiga förändringar för att på så sätt uppnå målen.125 

                                                
119 AFS 2012:2 Belastningsergonomi Bilaga A, s.15 
120 Rapport 2015:17 Digital arbetsmiljö, s.7 
121 Skatteverkets.se hemsida, skatter, arbete och inkomst, förmåner, bilar och förmåner, körjournal 
122 Rapport 2015:17 Digital arbetsmiljö s.20 
123 AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö 1§, & s.12 
124 AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö 2–3§§  
125 AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö 5§ 
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Genom föreskriften organisatorisk och social arbetsmiljö så finns det stadgat om 
arbetsgivarens skyldigheter att se till att chefer och arbetsledare har kunskaper som hur man 
förebygger och hur man hanterar ohälsosam arbetsbelastning, kränkande särbehandling och 
aktivt motverkar dessa förhållanden.126 Den psykiska arbetsmiljön kan vara stämningen på 
arbetsplatsen, lokalens utformning och nedgång, arbetsbelastningen och hur återhämtnings-
möjligheterna ser ut. Arbetsmiljöverket har genom denna föreskrift reglerat vikten att 
arbetstagaren vet sina arbetsuppgifter, vilket resultat som förväntas, hur arbetet ska utföras 
samt hur arbetet ska och vem som denne har möjlighet att vända sig till med frågor eller be 
om hjälp hos. Detta är för att förebygga eventuell ohälsosam förvirring gällande en 
arbetstagarens uppgifter. Exempel på sådana åtgärder för att minska på en ohälsosam 
belastning kan vara att minska arbetsmängd, öka bemanningen eller se över eventuella 
hjälpmedel som utnyttjas och förbättra dem. Genom att bland annat se till att varje 
arbetstagare känner till prioriteringsordningen på dess arbetsuppgifter, hur ett visst arbete ska 
genomföras och vem som kan hjälpa till vid eventuella problem så minskar man på eventuella 
psykosociala problem med ovisshet vid arbetssätt samt en osäker prioriteringsordning kan 
skapa.127 
 
När det kommer till arbetstid så finns det flera olika arbetssätt som kan skapa ohälsa hos 
arbetstagare. Några exempel på det är: 

- Skiftarbete 
- Delade arbetspass 
- Långa arbetspass 

Genom att minska på sådana arbetssituationer kan man begränsa problematik med ohälsa på 
en arbetsplats.128 

6.2.2 Ensamarbete och våld och hot i arbetsmiljön 
Regleringen om ensamarbete görs i föreskriften Ensamarbete och är en allmän reglering som 
omfattar alla arbetstagare som arbetar ensam och definitionen om vad som anses ensamarbete 
är när en arbetstagare arbetar, i fysisk eller social isolering från andra människor och omfattar 
både tillfälligt och stadigvarande ensamarbete. Fysisk isolering avser när arbetstagaren utför 
arbete utanför arbetsplatsen och där med inte är i kontakt med andra människor. Social 
isolering innebär när arbetstagaren befinner sig i sådana förhållanden när denna inte kan räkna 
med hjälp från omgivningen i en kritisk situation.129 Arbetsmiljölagen säger att arbetsgivaren 
ska beakta den särskilda risk som finns för ohälsa och olycksfall där en arbetstagare arbetar 
ensam.130 Vid en verksamhet där det finns ensamarbete, så ska arbetsgivaren ta detta i 
beaktning vid planering av arbete, där det kräver att arbetstagaren har tillräcklig utbildning 
och instruktioner för att kunna utföra ett tillfredsställande arbete.131 
 
En viktig aspekt vid planering av ensamarbete är att arbetstagaren inte får utsättas för större 
risk för skada än om denne hade jobbat gemensamt med någon eller några. Om det finns 
större risk eller att olycksfall kan förutses så ska arbetsgivaren ordna så att arbetstagaren kan 
snabbt få hjälp om ett olycksfall skulle inträffa om inte detta går att ordna ska det inte 
                                                
126 AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö 6§, 13–14 §§ 
127 AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö 10§ 
128 AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö 12§ 
129 AFS 1983:3 Ensamarbete 1§ 
130 Arbetsmiljölagen AFS 1977:1060 3 kapitlet, 2§ 2 st. 
131 AFS 1983:3 Ensamarbete 2§ 
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planeras som ett ensamarbete. Att arbeta ensam kan vara psykisk påfrestande för 
arbetstagaren och arbetar man ensam ska det ordnas så att arbetstagaren får kontakt med 
kollegor eller andra människor.132 
 
Vid arbeten där det finns risk för våld eller hot om våld tillämpas föreskrifterna våld och hot i 
arbetsmiljö, så är arbetsgivaren skyldig att utreda de risker som kan finnas i samband med 
arbetet och vidta de åtgärder som kan föreslås utav utredningen.133 Bakgrunden till 
föreskriften är den ökning som skedde på mitten av 1980-talet och fram till början av 1990-tal 
inom sjukvården och inom socialtjänsten, ökningar anmärktes även för lärare, väktare och 
ordningsvakter. Den statistik som finns visar att arbetstagare inom psykiatrisk vård, poliser 
och olika typer av biljettkontroller är mer utsatta.134 
 
Verksamheter som ligger inom riskzonen är sådana som arbetar eller har tillgång till likviditet 
och värdeföremål som kan säljas vidare eller verksamhet med makt-eller myndighetsfunktion 
eller på arbetsplats där det finns risk för konfrontation med provocerande eller aggressiva 
personer. Det ligger på arbetsgivaren att utreda de risker för våld eller hot om våld som kan 
finnas i en verksamhet och allt arbete ska ordnas så att risker som arbetsgivaren finner i sin 
verksamhet ska utredas och förebyggas så långt som möjligt.135 
 
Vid arbete där det finns risk för våld- eller hotsituationer är det viktigt att arbetstagaren har 
möjlighet att snabbt kalla på hjälp, detta är viktigare vid ensamarbete. Finns det en 
påtagligrisk risk för våld eller-hotsituationer så får arbetsgivare inte planera ensamarbete på 
arbetsuppgiften.136 Enkla lösningar kan vara säkerhetsrutiner om hur arbetstagaren ska agera i 
viss situation. 

6.2.3 Den psykosociala utvecklingen på arbetsplatser 
Det moderna samhället med har med dagens utveckling bidragit till den ökade stressen i med 
att alltid vara tillgänglig och media spelar in i dagens arbetsmiljö. Idag förväntar sig en 
medborgare att kunna få service nästan dygnet runt. Vilket leder till att gränserna mellan 
arbetsliv och privatliv har suddats ut successivt i samband med ökad tillgänglighet via 
mobiltelefoner och laptops. Det finns arbetsplatser som är motpol till denna gränslöshet och 
håller hårt på plats och tidsenliga arbetstagare.137 
 
I rapporten digitala arbetsmiljöer så tas det upp att den psykiska ohälsan med diagnoser ökar 
och är den vanligaste orsaken till sjukskrivning, rapporten grundar sitt underlägg med siffror 
från försäkringskassan, 2014. Genom analyser så har det kunnat tagits visats ett samband 
mellan den psykosociala arbetsmiljön och risken att bli sjukskriven med psykisk diagnos. 
Något som styrker detta är arbetsmiljöverkets egna statistik från 2012 och framåt som påvisar 
ökning av arbetsrelaterade besvär som sömnbesvär, oro och nervösa besvär.138 
 
Det finns tydliga tecken som kan indikera på att det finns brister i den organisatoriska och 
sociala arbetsmiljön, dessa är: försämrade arbetsresultat, högt arbetstempo, försämrad 

                                                
132 AFS 1983:3 Ensamarbete 3–5§§ 
133 AFS 1993:2 Våld och hot i arbetsmiljön 
134 AFS 1993:2 Våld och hot i arbetsmiljö s.5 
135 AFS 1993:2 Våld och hot i arbetsmiljö s.6, 2–3§§ 
136 AFS 1993:2 Våld och hot i arbetsmiljö 7–8§§ 
137 Prevent, Bättre arbetsmiljö s.104–105 
138 Rapport 2015:17 Digital arbetsmiljö s. 27–28 
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koncentrationsförmåga, samarbetssvårigheter, konflikter, sjukskrivningar, sjuknärvaro, hög 
personalomsättning, olyckor, olyckstillbud och avvikelser, övertidsarbete, jobbar över raster 
eller luncher samt att man tar med sig arbetet hem.139 

  

                                                
139 AFS 2015:4 Den organisatoriska och sociala arbetsmiljön – viktiga pusselbitar i en god arbetsmiljö, 
vägledning till arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö, s. 67 – 68  
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7. Kompletterande lagstiftning och förordningar 

7.1 EU 
Förutom den svenska lagstiftningen med sina kompletterande förordningar och föreskrifter 
måste man även ta hänsyn till förordningar och direktiv från EU:s sida.140 EU är överstatligt 
och Sverige som medlemsland ska delta i EU:s arbete och harmonisera sin lagstiftning med 
EU:s förordningar och direktiv.  

7.2 Arbetstidslagen 
Arbetstidslagen är den lag som reglerar arbetstiderna på de flesta arbetsplatser där det inte 
finns undantag, som exempelvis när det kommer till värnpliktiga eller fartygsarbete. Är en 
person anställd hos en arbetsgivare och inte innefattas av något av undantagen så ska man 
räknas som arbetstagare och lagen blir tillämplig på denne.141 Slutes däremot kollektivavtal så 
kan man avtala om vissa delar i lagen, som blir dispositiva.142 
 
Som heltidsanställd så har man ett så kallat tak på 40 timmar i veckan som arbetstid medans 
är man deltidsanställd så gäller det som har avtalats om. Däremot får man på vissa områden 
räkna arbetstiden som ett genomsnitt där man räknar på den genomsnittliga arbetstiden under 
fyra veckor. Det genomsnittet får överstiga 40 timmar i veckan under vissa veckor så länge 
den totala arbetstiden under den perioden inte överstiger 160 timmar totalt. Så man kan jobba 
160 timmar totalt under tre veckor för att sedan den fjärde veckan vara arbetsfri.143  
 
I Arbetstidslagen så regleras övertid och jourtid för arbetstagare på en arbetsplats.144 Viktigt 
att notera är att jourtid inte räknas som övertid och att dessa regler är dispositiva och kan 
ändras genom kollektivavtal på en arbetsplats. När det kommer till en enskild arbetstagare så 
kan man under en period på fyra veckor arbeta över med maximalt 48 timmar vilket ger en 
veckoarbetstid på 52 timmar under en veckas arbete med den normala arbetstiden inräknad.145 
 
När det kommer till ledighet per dag, dygnsvila, så ska den för alla arbetstagare vara minst 11 
timmar. Viktigt att se här är att arbete i princip inte ska få genomföras mellan midnatt och 
klockan 05.00 på morgonen så de ska vara vilotid. Dock har lagen öppnat upp för arbete 
mellan dessa tider om det finns anledning att göra det på grund av sektorn som arbetstagaren 
befinner sig i och om allmänheten har ett behov av att arbetet utförs. För att räknas som 
nattarbetare så ska man som arbetstagare arbeta minst tre timmar av sin arbetstid mellan 
klockan 22.00 och klockan 06.00 nästkommande dag alternativt att en tredjedel av ens 
årsarbetstid genomförs mellan de timmarna eller troligen kommer att genomföras mellan de 
timmarna.146 Nattarbete är en ökad risk för våld och hot om våld i arbetslivet. 
 

                                                
140 Regeringsformen SFS 1974:152 1 kapitlet 10§ 
141 Arbetstidslagen SFS 1982:673 1–2 §§ 
142 Arbetstidslagen SFS 1982:673 3§ 
143 Arbetsmiljöverket, Arbetstidslagen med kommentar, s.18 
144 Arbetstidslagen SFS 1982:673 7–8 § 
145 Arbetsmiljöverket. Arbetstidslagen med kommentar, s.21–23 
146 Arbetstidslagen SFS 1982:673 13 a § 
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En arbetsgivare har också ett ansvar att planera raster för arbetstagaren så att denne inte 
arbetar längre än fem timmar i följd.147 Som arbetstagare så har du under dessa raster ingen 
skyldighet att stanna på arbetsplatsens område utan kan fritt disponera den tid som du har för 
den räknas inte som arbetstid. Som arbetsgivare så ska man även försöka planera arbetet så att 
det finns möjligheter att ta kortare pauser om så skulle behövas, då med arbetets natur som 
grund.148 

7.3 Diskrimineringslagen  
Diskrimineringslagen149 ersatte sju tidigare lagar om jämställdhet, förbud mot diskriminering, 
diskriminering i arbetslivet, likabehandling inom högskola, kränkande behandling av barn och 
elever och togs i bruk 1 januari 2009.150 
 
Det andra kapitlet i diskrimineringslagen omfattar arbetslivet och säger att samtliga 
arbetsgivare och alla som kan likställas med en arbetsgivare får inte diskriminera en 
arbetstagare som antingen är anställd eller söker en tjänst i verksamheten.151 Som tidigare 
nämnt så omfattar arbetsmiljön den psykiska trivseln på arbetsplatsen och föreskrifterna som 
omfattar en god arbetsmiljö och för att skydda arbetstagaren från ohälsa och olycksfall ska 
kompletteras med diskrimineringslagen som säger att ingen får diskrimineras. Lagen omfattar 
således alla arbetstagare och inte bara de som omfattas av lagen om anställningsskydd. Detta 
diskrimineringsförbud gäller även för arbetsgivaren när det gäller att leda och fördela arbetet, 
exempel på detta kan vara planering, vem som ska få utbildning, hur många arbetstagare som 
krävs för en uppgift, vem som ska vara arbetsledare bland annat. Det kan också vara utebliven 
befordran och indragna förmåner.152 Enligt Arbetsmiljölagen så är arbetsgivaren skyldig att 
anpassa arbetsmiljön individuellt om arbetstagarens har särskilda förutsättningar.153 Enligt 
diskrimineringslagen är arbetsgivaren skyldig att anpassa arbetsplatsen om det inte är att anse 
som särskilt betungande för arbetsgivaren att anpassa stöd och anpassningsåtgärder för 
arbetstagaren om den har särskilda krav.154 
 
Trots att det inte finns några lagliga hinder för jämställdhet så påvisar statens offentliga 
utredningar att det finns skillnader i makt och resurser fördelat mellan män och kvinnor och 
att trots utredningar och åtgärder.155 SOU 2015:86 visar att “Även om utvecklingen rörande 
jämställdhet mellan kvinnor och män de senaste tio åren har inneburit framsteg, står 
utvecklingen i vissa avseenden still eller har rent av gått bakåt. Sammantaget innebär det att 
kvinnor och män inte har samma makt och möjligheter att forma samhället och sina egna liv. 
“156  
 
Diskrimineringslagen reglering säger att en arbetstagare inte får bli lönediskriminerad eller 
ges sämre villkor på grund av sitt kön, eller annan diskrimineringsgrund, än en annan 

                                                
147 Arbetstidslagen SFS 1982:673 15§ 
148 Arbetstidslagen SFS 1982:673 17§ samt Arbetsmiljöverket, Arbetstidslagen med kommentar, s.45–46 
149 Lag om diskriminering SFS 2008:567 
150 Gabinus Göransson Håkan, Slorach Martina, Flemström Stefan, del sante Naiti, Diskrimineringslagen, 
upplaga 3:1, s.29  
151 Diskrimineringslagen, SFS 2008:567 2 kapitlet, 1§ 
152 Gabinus Göransson, slorach, Flemström, del Sante, Diskrimineringslagen s.79 
153 Arbetsmiljölagen SFS 1977:1160 3 kapitel 3§ 
154  Gabinus Göransson, slorach, Flemström, del Sante, Diskrimineringslagen s.83 
155 Gunnarsson, Svensson, Genusrättsvetenskap s.102 
156 SOU 2015:86 s.417   
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arbetstagare som utför lika eller likvärdigt arbete. Till stöd av detta så finns det i 
diskrimineringslagens och i tidigare lagar som diskrimineringslagen består propositioner som 
uppger att orsaken till lön och villkors skillnad ska bero på kön eller annan diskriminerings 
grund för att de ska anses vara lönediskriminerande. Det finns ingen generell lagregel om att 
arbetstagare som har lika eller likvärdiga tjänster ska ha likvärdiga löner på arbetsplatsen.157 I 
det nuvarande 3:e kapitlet 10§ så ska arbetsgivaren var tredje år kartlägga och analysera 
bestämmelser och praxis gällande löner samt löneskillnader mellan män och kvinnor, finns 
det ett samband med kön och löneskillnad trots lika eller likvärdig tjänst så är det att anse som 
diskriminering. Arbetsgivaren ska också var tredje år upprätta en jämställdhetsplan där en 
handlingsplan för jämställda löner inom verksamheten.158 
 
Diskrimineringslagens tredje kapitel som det ser ut idag kommer att upphöra och ersättas av 
en nytt tredje kapitel den 1 januari 2017. Tredje kapitlet reglerar samverkan mellan 
arbetsgivare och arbetstagare och reglerar arbetsgivarens arbete för att uppnå lika rättigheter, 
jämställdhet på arbetsplatsen och mellan arbetstagarna. Propositionen 2015/16:135 ligger till 
grund för ändringen av diskrimineringslagen och uppger att det nya tredje kapitlet kommer 
omfatta som tidigare reglering för ett rättvist och jämlikt arbetsplats men att man har valt att 
förtydliga vad innebörder av aktiva åtgärder innebär för arbetsgivaren. Även om aktiva 
åtgärder är sen tidigare ett generellt uttryckt för främjandearbete så är det svårt att utläsa vad 
det innebär för arbetsgivaren, genom att förtydliga genom lag dess innebörd så anses det vara 
enklare att utföra.159 
 
Trots att det har skett en mer jämställd maktfördelning mellan män och kvinnor på flera 
områden inom de senaste 10 åren, så finns det förfarande stora maktklyfter till männens fördel 
inom politik, näringslivet och inom offentlig förvaltning.160 

7.4 Strejkrätt 
I Sverige så är strejkrätten lagskyddad i regeringsformen. Staten har gett sitt samtycke till 
strejk eller övriga stridsåtgärder på arbetsplatser. Viktigt att notera är att det är möjligt att 
annan lagstiftning inskränker på den rätten samt att det är möjligt att avtala om 
begränsningar.161 Lagen om offentlig anställning gör en inskränkning i verksamheter inom 
den offentliga sektorn. Inskränkningen omfattar kommunal- och landstingsanställda och 
tillåter endast stridsåtgärder som lockout, strejk, övertidsvägran eller nyanställnings-
blockad.162 Stridsåtgärderna får endast genomföras om det är tillåtet enligt LOA. Uppstår en 
tvist om stridsåtgärden är laglig, så får stridsåtgärder inte genomföras tills rättsläget är 
uppklarat. Vidare så får inte anställda inom den offentliga sektorn delta i en stridsåtgärd om 
den inte är anordnad eller föranledd av en arbetsorganisation på arbetsplatsen, samt delta i 
stödstridsåtgärder.163 
 
Det som blir aktuellt inom området med vård och omsorg samt liknande branscher är det som 
kallas för samhällsfarliga stridsåtgärder. Det är ett begrepp som egentligen inte har en rättslig 

                                                
157 Gabinus Göransson, slorach, Flemström, del Sante, Diskrimineringslagen s.74–75 
158 Diskrimineringslagen, SFS 2008:567 3 kapitel, 13§ 
159 Propositionen 2015/16:135 s.31 
160 SOU 2015:86 s.420  
161 Regeringsformen SFS 1974:152 2 kapitlet 17§ 
162 Lagen om offentlig anställning SFS 1994:260 23§  
163 Lagen om offentlig anställning SFS 1994:260 24-26§§ 
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betydelse, då dess reglering inte finns i någon lag.164 En samhällsfarlig stridsåtgärd är en 
stridsåtgärd som kan innebära fara för andra människors liv eller risk för bestående ohälsa 
som kan uppstå i samband med utförandet. I huvudavtalen, de övergripande kollektivavtalen, 
så regleras vilka speciella åtgärder som parterna ska utföra innan en stridsåtgärd påbörjas.165 
En möjlighet för arbetstagare inom vård och omsorg samt liknande branscher är 
massuppsägning då övriga stridsåtgärder blir begränsande. När man som arbetstagare är 
bunden av ett kollektivavtal så blir man bunden av fredsplikten. Fredsplikten innebär att man 
inte får använda stridsåtgärder under kollektivavtalets löptid.166 Bryter man mot fredsplikten 
så finns det ekonomiska sanktioner som är tänkta att hindra olovliga stridsåtgärder under 
avtalsperioden.167 Massuppsägning kan tillämpas som stridsåtgärd, men är den att anse som 
laglig för kommunala och landtingsarbetare som är bundna av kollektivavtal? Detta blir en 
definitionsfråga, då en massuppsägning kan likställas med en stridsåtgärd, men ett deltagande 
från en arbetstagare likställs med en vanlig uppsägning från arbetstagares sida.  

  

                                                
164 Glavå, Arbetsrätt s.194 
165 KHA 94, kommunalt huvudavtal, I lydelse fr.o.m. 1999-12-01 kapitel VI, 30–31§ 
166Lag om medbestämmande SFS 1976:580 41§ 
167Lag om medbestämmande SFS 1976:580 54–55§ 
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8. Definition av typiskt manliga och kvinnliga yrken 
För att kunna göra en jämförelse mellan typiskt manliga och kvinnliga yrken så måste en 
definition fastställas om vad som är ett typiskt manligt och kvinnligt yrke. Genom att man gör 
denna klassificering så kan man hamna i en situation där man utgår från personliga åsikter 
eller fördomar väljer ut yrken utan någon egentlig grund för att fastställa en definition. Genom 
att man går tillväga på det sättet att man utreder vilka arbetsplatser där det arbetar flest män 
och kvinnor på, både procentuellt och till antalet, så får man istället fram statistiska resultat 
där subjektivitet inte påverkar resultatet. 
 

 
Figur 1 Manliga och kvinnliga yrken, procentuellt av fördelningen på arbetsplatsen mellan könen 

Så genom att gå igenom de faktiska resultaten så kan man göra ett urval som minimerar risken 
för subjektivitet på området. Det kommer inte vara 100 % eftersom man gör ett urval från 
dessa för att arbetet ska bli hanterbart. Dessa urval kommer inte vara helt objektiva därför att 
hänsyn tas till antal anställda, procentuellt manliga/kvinnliga, områden som det finns 
tillräckligt med material om samt vad som kan vara intressanta kombinationer.168 
 
Den data som har utnyttjat för att möjliggöra denna jämförelse på vad som är manliga och 
kvinnliga yrken är statistik som tagits från Statistiska Centralbyrån och finns tillhanda på 
deras hemsida. Genom deras uppgifter så kan man utröna vad som är manligt och kvinnligt 
när det kommer till arbetsplatser. 
 
Genom att studera Bilaga A och Bilaga B så får man fram vilka yrken som flest män 
respektive kvinnor arbetar inom och dess procentuella del av de stora antalet arbetare inom 
samma yrke. Där fick man fram att exempelvis snickare eller träarbetare består till 99% utav 
                                                
168 Den data som har utnyttjat för att möjliggöra denna jämförelse på vad som är manliga och kvinnliga yrken är 
statistik som tagits från Statistiska Centralbyrån och finns tillhanda på deras hemsida. Genom deras uppgifter så 
kan man utröna vad som är manligt och kvinnligt när det kommer till arbetsplatser. 
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män. I bilaga A så kan man se fler yrken med en procentuell könsfördelning på över 90% som 
vi har valt att inte ta med i denna jämförelse. Att fordonsmekaniker med 96 % män inte är 
medtaget är för att yrket är så likt lastbilschaufförer.  
 
En viktig aspekt för grunden av jämförelsen är hur vanligt yrket är. Ett yrke kan ha hög 
procentuell andel män eller kvinnor men inte är vanligt på arbetsmarknaden. För att kunna 
göra en god jämförelse så ska man också se på längden på en eventuell utbildning för att bli 
behörig till det yrket, där bör utbildningslängden också ska vara lika eller likvärdiga. 
 
Genom den urvalsprocess som man presenterade ovan så kan man se att vissa områden 
särskilt stack ut ifrån mängden och valde följande yrkesgrupper med tillhörande motivering: 
 
För män: 

- Lastbilschaufför 
Lite fler än 52 000 män jobbar som detta och de utgör 94 % av de totala antalet 
chaufförer inom sektorn. 40–60 veckors yrkesutbildning via Komvux.169 

 
- Mjukvaruutvecklare 

 Cirka 51 000 män arbetar inom denna yrkeskategori och står för 79% av samtliga 
anställda. En 3 årig utbildning på universitetsnivå ger en högskoleingenjörsexamen i 
Datateknik.170 
 

För kvinnor: 
- Undersköterska 

Inom denna yrkesgrupp så arbetar cirka 126 000 kvinnor där den procentuella andelen 
kvinnor inom gruppen är 93 %. 1,5 årig yrkesutbildning via Komvux.171 

 
- Förskollärare 

Dessa har en 3,5-årig yrkesutbildning på de flesta universitet och högskolor. Av de 
totala cirka 71 000 förskollärare är cirka 68 000 kvinnor och den procentuella delen av 
dem är 96 %.172 

 
I en artikel publicerad av Svenska Dagbladet så visas det på att könsnormerna på olika 
arbetsplatser luckrats upp lite grann men att det relativt ser likadant ut när det kommer vilka 
som är majoritet på olika arbetsplatser. Denna jämförelse gjordes under ett spann på 10 år 
(2001–2011) och påvisar som sagt på utvecklingen på området under en 10-årsperiod är 
relativ små gällande könsfördelning.173  

                                                
169 Studentum.se hemsida, sök på yrkesförare, samt Bilaga A 
170 Jönköpings universitets hemsida, sökning på data inriktat program, samt Bilaga A 
171 Studentum.se hemsida, sök på undersköterska, samt Bilaga B 
172 Antagning.se hemsida, sök på förskolelärare, samt Bilaga B 
173 Lundqvist Julia, Här är de mesta könssegregerade branscherna, Svenska Dagbladet, Näringsliv, publicerad 21 
november 2013, SvD.se hemsida, samt Bilaga B 
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8.1 Typiskt manliga yrken 

8.1.1 Lastbilschaufför 
Lastbilsförare, som vi kan se i figur 1 och Bilaga A, är ett typiskt manligt yrke. Det arbetar 
94% män inom den branschen vilket gör den starkt mansdominerad. Arbetsmiljön i denna 
sektor är dels allmänt reglerad genom arbetsmiljölagen och olika arbetsmiljöföreskrifter. 
Fordonsförare vid vägtrafik har speciell reglering gällande arbetstider och vilopauser genom 
Lag om arbetstid vid visst vägtransportarbete som är baserad på EU förordningar.174 
 
Arbetsmiljölagen föreskriver att en arbetsplats ska vara god och inte innehålla 
arbetsmiljöproblem. Luft, ljud och ljus exempelvis ska vara av bra kvalité och inte påverka 
arbetstagarna negativt.175 Detta tillsammans med att maskiner ska hålla god kvalité visar på 
arbetsgivarens uppgift att se till att de fordon som nyttjas håller hög kvalité med dess 
funktioner för att försäkra en god arbetsmiljö. Som exempel kan man se luftkonditionering 
eller värme i en lastbil som sådana funktioner som måste vara av god funktion. Ser man till 
värmen på dess arbetsplats så ska den vara god annars så ökar risken för olyckor. Detta därför 
temperaturer över och under det ideala påverkar kroppen negativt, minskar på en 
koncentrationsförmåga samt att ett ökat riskbeteende uppstår.176 
 
En faktor för att minska risken för olyckor är regleringen i arbetstid. I lagen stadgas det att en 
arbetstagare inte får arbeta mer än 6 timmar i följd utan en 30 minuters paus. Uppgår den 
totala arbetstiden under dagen över 9 timmar så ska rasten istället vara på 45 minuter.177 Detta 
för att säkerställa kvalitén och säkerheten i trafiken för denna arbetsgrupp. Arbetsgivaren ska 
även lägga ut eller möjliggöra pauser för de anställda som inte är de lagstadgade pauserna. En 
lastbil ska även vara utrustad med färdskrivare som registrerar lastbilens färd med hastighet 
och tid.178  
 
Som arbetsgivare ska du även genomföra ett systematiskt arbetsmiljöarbete där arbetsplatsen 
ska utvärderas och arbete för att förbättra arbetsmiljön ska göras fortlöpande. Detta är inget en 
arbetsgivare bör göra utan är något denne ska göra.179 Sådant som ska ses över kan vara 
arbetstid för förare, bilarnas ergonomi och utrustning samt utreda andra arbetsmiljöproblem 
och åtgärda dem. Exempelvis så konstaterade de att endast 50% av de som framför tunga 
fordon använder bälte och 20% av alla dödsolyckor är lastbilar eller andra tunga fordon 
inblandade.180  
 
När det kommer till ergonomi så är det också en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet. 
Identifiera och åtgärda ergonomiska problem är en viktig del i skapandet av god 
arbetsmiljö.181 Dagens lastbilar är väl utrustade för lastbilschaufförens komfort med bland 
annat sovhytt och inredningen i lastbilens hytt kan anpassas utifrån verksamhetens behov.182  
Genom att som tidigare stadgat utvärdera arbetet så kan man se vilka problem som finns för 

                                                
174Lag om arbetstid vid visst vägtransportarbete, SFS 2005:395 1§ 
175 Arbetsmiljölagen SFS 1977:1160 2 kapitlet 3–5 §§ 
176 AFS 2009:2 Arbetsplatsens utformning med kommentarer s.58 
177 Lag om arbetstid vid visst vägtransportarbete, SFS 2005:395 18§ 
178 EEG nr 3821/85 
179 AFS 2001:1Systematisk arbetsmiljöarbete 1–3§§ 
180 Arbetsmiljöverket, Yrkesförare- Bra arbetsmiljö på väg, s.3 
181 AFS 2012:2 Belastningsergonomi 4§ 
182 Volvotruckers hemsida, klicka på: Lastbilar, Volvo FM, design- interiör   
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att genomföra arbetet utan att skapa besvär. Genom att utbilda personal i lyftteknik, 
införskaffa hjälpmedel och se över andra liknande åtgärder så kan man minska på 
belastningsbesvären och skapa en bättre arbetsplats.183 Detta är också en del i arbetsgivarens 
uppgifter på arbetsmiljöområdet.184 

8.1.2 Mjukvaruutvecklare 
Mjukvaruutvecklare är ett manligt yrke med över 75% män och cirka 20 % kvinnor som är 
verksamma inom branschen, se figur 1 och Bilaga A. En mjukvaruutvecklare utvecklar 
program- och mjukvara för olika ändamål och tillbringar stor del av sin arbetstid framför 
dator och bildskärmar. 
 
Arbetsmiljöverket har tagit fram föreskrifter om arbete framför bildskärmar, som ska 
tillämpas på arbete som utförs med hjälp av bildskärm med tillhörande utrustning och gäller 
för kontinuerligt arbete. Föreskriften är grundad på EU:s direktiv, 90/270/EEG om 
minimikraven för säkerhet och hälsa i arbete vid bildskärm. Vidare ska utrustningen vara fri 
från störningar i bildskärmen och vara anpassad för dagligt arbete. Innebörden är att 
bildskärmen ska vara fri ifrån någon form av instabilitet och fri från reflexer samt speglingar 
som orsakas av belysning eller ljusinsläpp.185 Arbete framför bildskärmar tar upp vikten av 
korrekt ljusinsläpp något som redan regleras i arbetsmiljölagen, 2 kapitlet 4§ och i de 
allmänna föreskrifterna om arbetsplatsens utformning. Övrigt ska verksamhetens lokaler vara 
anpassade till verksamhetens syfte och uppfylla kraven i de allmänna föreskrifterna. 
 
I föreskrifterna om arbete framför bildskärmar så regleras att om en arbetstagare normalt ska 
arbeta framför en bildskärm mer än 1 timme per dag så ska arbetsgivaren se till så att 
arbetstagaren genomgår en synundersökning. Synundersökningar ska göras under 
regelbundna intervaller, detta för att se om arbetstagaren är i behov av glasögon för att 
underlätta arbetet vid bildskärmar.186  
 
De allmänna råden för tillämpning av föreskriften om arbete för bildskärmar, ger råd på hur 
arbetsgivaren ska tillämpa föreskrifterna i praktiken. Råden tar även upp vanliga skador, både 
fysiska och psykiska som arbete vid bildskärm kan framkalla. Vanliga fysiska skador är 
problem med muskler och leder i nacke, skuldror och armar. Psykiskt påfrestande skador är 
exempelvis stress på grund av systemavbrott, tidsbrist eller dylikt. Andra vanliga skador är att 
arbetstagare som arbetar vid dator kan uppleva problem med synen desto äldre arbetstagarna 
blir. Som tidigare nämnt har arbetsgivaren en skyldighet att bistå med glasögon som 
underlättar vid skärmarbete, och denna kostnad ska inte hamna på arbetstagaren. Det har inte 
kunnat påvisas att arbete vid bildskärm påverkar synen negativt men många arbetstagare 
klagar på torra, grusiga och svidande ögon, ökad ljuskänslighet och huvudvärk, en åtgärd kan 
vara anpassade glasögon för datorarbete för arbetstagaren.187  
 
Det finns riktlinjer på bildskärmar och synergonomiska egenskaper och emissionsfaktorer 
men dess riktlinjer ersätts delvis till enhetlig internationell standard, EN/ISO 9241, 
”Ergonomiska krav på kontorsarbete med bildskärmar”. Emellertid är standard inte bindande 
så därför behöver inte arbetsgivare ta hänsyn till riktlinjerna eller den internationella 
                                                
183 AFS 2012:2 Belastningsergonomi 6,9§§ 
184 AFS 2012:2 Belastningsergonomi 1–2§§ 
185 AFS 1998:5 Arbete framför bildskärmar s.7, 2§ 
186 AFS 1998:5 Arbete framför bildskärmar 6§ 
187 AFS 1998:5 Arbete framför bildskärmar s.6 
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standarden i arbetsmiljöarbetet.188 Något som arbetsgivaren däremot är tvingad till att ta i 
beaktning är föreskrifterna gällande ergonomi, som tar upp vikten av arbetsställningar och 
arbetsrörelser. Arbetsgivaren ska utforma arbetsuppgifter och arbetsplatsen så arbetstagaren 
kan använda gynnsamma arbetsställningar i arbetet.189 I arbete vid bildskärm, 4–5 §§ så 
förtydligas innebörden av den 5§ i föreskrifterna om ergonomi, att arbetsplatsen ska vara 
dimensionerad, utformad och utrustad så arbetstagaren kan inta bekväma och varierande 
arbetsställningar reglerade efter arbetstagaren vid dess arbetsplats som exempelvis bildskärm, 
tangentbord och arbetshöjd. Eftersom det är skillnad på lämplig arbetshöjd för män och 
kvinnor vilket baseras på den olika längden mellan könen, även om den lämpliga arbetshöjden 
är individuell.190 

8.2 Typiskt kvinnliga yrken  

8.2.1 Undersköterska 
Yrkeskategorin undersköterska finns inom vård och omsorg och finns på flera arbetsplatser 
såsom, hemtjänsten, äldre- och demensboenden, sjukhus och andra vårdanstalter av olika slag. 
Yrkesrollen undersköterska regleras likt övriga roller inom vård och omsorg av allmänna 
föreskrifter om arbetsmiljö, dessa ska anpassas efter de förhållanden som råder på 
arbetsplatsen. Utöver regleringen om arbetsmiljö ska lagar som hälso- och sjukvårdslagen,191 
lagen om stöd och service till vissa funktions-hindrade,192 arbetstidslagen, socialtjänstlagen193 
tillämpas vid verksamhet.  
 
Hälso- och sjukvårdslagen, reglerar allmänhetens rättigheter, samt vad för skyldigheter 
kommun och landsting har gentemot sina medborgare. Vidare i lagen så framgår inga 
särskilda krav på arbetsmiljön inom vård och omsorg förutom att det ska finnas personal, de 
lokaler och den utrustning som behövs för att kunna en god vård enligt de fem krav enligt 
2a§, se nedan.194 
 
”1. vara av god kvalitet med en god hygienisk standard och tillgodose patientens behov av 
trygghet i vården och behandlingen, 
2. vara lätt tillgänglig, 
3. bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet, 
4. främja goda kontakter mellan patienten och hälso- och sjukvårdspersonalen, 
5. tillgodose patientens behov av kontinuitet och säkerhet i vården.” 
 
Broschyrerna “Omvårdnadsarbete i boendemiljö” och “Belasta rätt vid personförflyttning” 
hänvisar till systematiska arbetsmiljöarbete, för hur man ska gå tillväga för en 
tillfredsställande arbetsmiljö för arbetstagare inom vård och omsorg. ”Omvårdnadsarbete i 
boendemiljö” är en allmänt riktad broschyr som omfattar alla som arbetar i en någon annans 
hem, exempelvis hemtjänst, personlig assistans och gruppbostäder. Broschyren ska ge 
vägledning för att kunna bedriva ett bra arbetsmiljöarbete. Det är arbetsgivarens skyldighet att 

                                                
188AFS 1998:5 Arbete framför bildskärmar s.7 
189AFS 2012:2 Belastningsergonomi 5§  
190AFS 2012:2 Belastningsergonomi, s.21 
191 Hälsa och sjukvårdslagen SFS1982:763 
192 Lag om stöd och service till vissa funktionshindrande SFS 1993:387 
193 Socialtjänstlag SFS 2001:453 
194 Hälso- och sjukvårdslagen, SFS 1982:763, 2e§ 
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tillgodose en god arbetsmiljö, men eftersom arbetet sker i bostäder så är varje arbetsplats unik 
och har olika riskfaktorer. I broschyren “Belasta rätt vid personförflyttning” får de inom vård 
och omsorg mer information om hur de ska hantera och förebygga belastningsskador. Det 
finns flera risker inom vård och omsorg, som tidigare ovan nämnt så är det arbetsgivarens 
ansvar att undersöka dessa och ta fram åtgärder.195 
 
De vanligaste riskerna inom vård och omsorg inom belastningsskador, är förflyttning av 
vårdtagare i olika situationer, toalettbesök, förflyttning från/till säng och omhändertagande av 
personlig hygien. Arbetsplatsens utformning kan utgöra en vanlig risk, på grund av dålig 
utformning med hala golv, trånga utrymmen och ur säkerhetssynpunkt196 samt lokaler och 
utrustning ska vara anpassat för att minska biologiska smittor.197 Enkla åtgärder är att utbilda 
arbetstagarna så de har kunskaper om belastningsergonomi, gällande föreskrifter och principer 
för förflyttning av vårdtagare.198 Likväl den psykiska arbetsmiljön påverkar, är 
arbetsbelastningen hög? Finns det tid för varje vårdtagare att ge dem den uppmärksamhet de 
kräver och finns det tillräckligt med arbetstagare på plats? 199  
 
Inom vården så finns risken för hot eller våld, detta på grund av att patienter eller anhöriga 
kan vara oroliga eller aggressiva vilket kan leda till ett våldsamt beteende. Exempel på 
orsaker kan vara att de är påverkande av droger eller alkohol, eller så visar sig sjukdomen i ett 
aggressivt beteende, så inom vård och omsorg är det viktigt att det finns säkerhetsrutiner och 
att arbetstagarna vet vad som gäller i de olika situationerna. Det krävs att det råder god hygien 
på arbetsplatsen och är viktigt för att undvika spridning av biologiska utlösande faktorer som 
kan orsaka ohälsa, så att inga smittämnen kan komma i kontakt med arbetstagarens 
slemhinnor, i ögon, näsa och mun. Risker som inte kan åtgärdas genom ommöblering, 
skriftliga instruktioner, tillägna sig praktiska kunskaper, handtvättsanordningar med 
desinfektionsmedel,200 eller arbetsplatsträffar där man diskuterar krav och belastningar i 
arbetet. Är det inte praktiskt möjligt att åtgärda riskerna omgående, så ska riskerna skrivas in i 
handlingsplanen som är en del av det Systematiskt arbetsmiljöarbete, exempelvis kan vara 
inköp en höj och sänkbar säng. Vid riskbedömningar vid omvårdnadsarbete i boendemiljö så 
måste arbetstagarens arbetsmiljö gå före brukarens, den boendes, önskemål.201  
 
Från årsskiftet 2016 upprättade socialstyrelsen nya föreskrifter som innebar obligatoriska 
arbetskläder inom hemtjänsten och boenden med syfte att förebygga smittspridning.202 I 
praktiken innebär socialstyrelsens föreskrifter att samtliga inom vården är nu berättigad till 
arbetskläder. Arbetskläderna ska ses som en del den i skyddsutrustning som enligt 
mikrobiologiska arbetsmiljörisker – smitta, toxinpåverkan, överkänslighet krävs ”vid arbete 
som kan medföra exponering för smittämnen”.203 Detta efter en kamp om arbetskläder för de 
som arbetare inom vård och omsorg på boenden och inom hemtjänsten, där resultaten har 

                                                
195 Skapa en bra arbetsmiljö vid omvårdnadsarbete i boendemiljö, ADI 589, & Belasta rätt vid 
personförflyttning, ADI 581 
196 Belasta rätt vid personförflyttning, ADI 581 s.2, Vilka risker finns? 
197 AFS 2005:1 Mikrobiologiska arbetsmiljörisker 8§   
198 Belasta rätt vid personförflyttning, ADI 581 s.5 kunskaper i ergonomi och förflyttningsteknik 
199 Belasta rätt vid personförflyttning, ADI 581 s.3 Riskbedömningar  
200 AFS 2005:1 Mikrobiologiska arbetsmiljörisker 12§ 1–2 st.  
201 Skapa en bra arbetsmiljö vid omvårdnadsarbete i boendemiljö, ADI 589, broschyr s.4–6 
202 SOSFS 2015:10 - Basal hygien i vård och omsorg 
203 AFS 2005:1 Mikrobiologiska arbetsmiljörisker 13§ 
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varierat beroende vart man har arbetat.204 Trots lagstödet för arbetskläder så har frågan om 
vem som ska stå för tvättningen av arbetskläderna, arbetstagarna anser att det är ohygieniskt 
att tvätta arbetskläderna hemma, därför att det finns en viss smittorisk. I föreskriften så 
framgår det inte vem som ska stå för kostnaderna eller vem som ska tvätta arbetskläderna och 
enligt en dom från Högsta förvaltningsdomstolen så har inte kommunerna, det vill säga 
arbetsgivaren, ingen skyldighet att stå för kostanden eller tvättning av arbetskläderna.205 

8.2.2 Förskollärare  
Förskollärare är en yrkesgrupp som är starkt kvinnodominerad som man kan se i figur 1 och i 
Bilaga B. Arbetsmiljön för förskollärare är av allmän karaktär och betyder att det endast finns 
allmänt riktade föreskrifter och regleringar som tillämpas på arbetsmiljön. Det finns inga 
föreskrifter som endast berör denna sektor utan de får tillämpa de allmänna regleringar som 
finns. De specifika föreskrifter om förskola och fritidshem206 upphävdes den 1 januari 2009 
eftersom arbetsmiljöverket ansåg att de var föråldrade.207 Resultatet blev att den allmänna 
regleringen från arbetsmiljölagen blev tillämplig på verksamheten.208  
 
Genom arbetsmiljölagen så kommer det på arbetsgivaren att arbeta för att skapa en sådan god 
arbetsmiljö som möjligt för dess anställda och detta omfattar inte bara den fysiska utan även 
den psykiska arbetsmiljön som ska vara god.209 Inom förskolan så finns det problem med 
arbetsmiljön, bland annat så påvisades det i en rapport att hälften av de tillfrågade 
förskollärarna i deras undersökning upplevde att deras arbetsplats hade en dålig ljudmiljö.210 
  
Ett av de stora problemen med ljudmiljön är det buller som man utsätts för. I föreskrifterna 
från arbetsmiljöverket angående buller så klassas buller så som “icke önskvärt ljud”. Som 
tidigare nämnt så är inte ”icke önskvärt ljud” definierat, men det omfattar hörselskadliga och 
störande ljud.211 Det finns också tecken på att de som arbetar inom förskolan kan bli mer 
ljudkänsliga än vad de har varit tidigare vilket man bör kunna se som ett problem på en 
arbetsplats med mycket ljud.212 Med mycket ljud så tillkommer även fler problem med 
hörseln så som tinnitus och hörselnedsättning. De märks tydligt när antalet personer med 
tinnitus och hörselnedsättning ligger på ungefär var femte av de tillfrågade förskollärarna i 
samma rapport.213 
 
Arbetsplatsen ergonomiska utformning är även ett av de problem som finns när man arbetar 
med barn, man kan förutsätta att mycket av arbetsplatsen är anpassat för barnen och inte för 
de arbetstagare som arbetar där. Detta ger ytterliga krav på att man ska anpassa arbetsplatsen 
så ergonomiskt för förskollärarna, men det är en balansgång mellan dem och barnen. 214  

                                                
204 Okumus Esref, Facket vann striden om arbetskläderna, Tidningen arbetet, publicerad 27 februari 2015 
arbetet.se hemsida 
205 Hellsén Pontus, Julklappen till hemtjänstpersonal i Sundsvall - måste ta hem och tvätta sina arbetskläder, 
Sundsvalls tidning, publicerad 19 december 2016. St.nu hemsida 
206 AFS 1986:19 Förskola och fritidshem 
207 AFS 2008:14 Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om förskola och fritidshem  
208 Arbetsmiljölagen SFS 1 kapitlet 2 §1st  
209 Arbetsmiljölagen SFS 2 kapitlet 1§ 
210 Carl Hogstedt, Greta Smedje, Robert Wålinder, Uppsala universitet/akademiska sjukhuset, Rapport 2:2009, 
s.9 figur 11 
211 AFS 2005:16, Buller 2§ 
212 Hogstedt, Smedje, Wålinder, Rapport 2:2009 s.8 
213 Ibid s.7 
214 AFS 2012:2, Belastingsergonomi 5§ 



 37 

 
Ett upplevt problem inom förskolan för de anställdas arbetsmiljö är bristen på arbetskläder för 
dem. I många situationer så skulle arbetskläder vara fördelaktigt för de anställda i 
arbetsmoment som kan innebära förslitning på de kläder en anställd bär på, såsom färg, mat 
och allmän förslitning som sker utomhus. Något som också lyfts som ett argument för 
arbetskläder inom förskolan är att det skulle kunna höja statusen på yrket och visa på en större 
professionalitet samt lättare kunna urskilja personal från föräldrar.215 
 
Förskolepersonal anser att det är ett jämställdhetsproblem, som tidigare stadgas så är 
förskollärare en kvinnodominerad yrkeskategori. Detta genom att den tekniska sidan av den 
kommunala sektorn får sina arbetskläder från sin arbetsgivare.216 

  

                                                
215 Förskolan, Kämpar för arbetskläder, Lärarförbundets tidning för alla förskollärare, publicerad 2012-05-19, 
lararnyheter.se hemsida 
216 Förskolan, Kämpar för arbetskläder, Lärarförbundets tidning för alla förskollärare, publicerad 2012-05-19, 
lararnyheter.se hemsida samt Personal på Kompassen, Vätterskolan, Myran och Kvarnbäcken, Insändare – Ge 
oss fria arbetskläder i förskolan! Skaraborgs Allehanda, publicerad 2016-11-15 sla.se hemsida 
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9. Arbetsrelaterad ohälsa 

9.1 Utveckling 
Med statistik ifrån 1980-talet och fram till mars, 2015 kan man se hur den svenska ohälsan har 
sett ut i de senaste 30 åren baserat både på lång- och korttidssjukskrivningar. Under 1980 talet 
var antalet genomsnittliga sjukdagar för män och kvinnor uppe i 37,2 dagar och ökade fram 
till 1990-talet där genomsnittliga antalet dagar var nere på 34,7 för män och uppe på 42,7 för 
kvinnor.217 I mars 2015 var antalet sjukdagar genomsnittligt på 22,2 dagar för män och 33,1 
dagar för kvinnor.218 Med statistik ifrån försäkringskassan har det tagits fram det 
genomsnittliga antalet sjukdagar för män och kvinnor under perioden 2010–2015. Statistiken 
är baserat på försäkringskassans mått på frånvarodagar som ersätts från sjukförsäkringen 
under en 12 månadsperiod. 219 

 
Figur 2 Om sjukdagar i arbetslivet 

Det som kan utläsas av statistiken från försäkringskassan är att kvinnor har fler sjukdagar än 
män i genomsnitt, om detta beror på kön eller yrkesval går inte att utläsa. Arbetsmiljöverket 
har i sin rapport Arbetsmiljöstatistik, 2016:3 tagit fram att de vanligaste orsakerna till besvär 
år 2016 är hos kvinnor sömn- och psykiska besvär som har orsakats av arbetsmiljöfaktorer. 
Statistik visar att cirka 11% av de kvinnliga tillfrågade har haft sömnproblem under den 
senaste 12 månadsperioden. Hos män var de cirka 5% som hade motsvarande problem och det 
vanligaste bland männen var ryggbesvär med cirka 6%.220 När det kommer till sjukfrånvaro så 
står arbetsorsakade besvär för cirka 6% av den frånvaron, detta under den senaste 12 
månaderna för perioden 2015/16. Cirka 3% av all sjukfrånvaro på grund av arbetsorsakande 
besvär var 5 veckor eller längre på grund av besvären. Som tidigare statistik påvisat så är 
kvinnor oftare sjukskriven än män och gällande arbetsrelaterade besvär är det cirka 5% av 
                                                
217 År 1993 
218 Iseskog, Arbetsmiljöansvar s.232–233 
219 Försäkringskassans hemsida, statistik och analys, funktionsnedsättning, sjuk och Excell ohälsotalet efter 
kommun och ålder, 2001–2015 
220 Arbetsmiljöstatiskt Rapport 2016:3 Arbetsorsakade besvär 2016 Work-related Disorder 2016 s.13 
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männen som är sjukfrånvarande en dag eller mer på grund av arbetsrelaterade besvär, hos 
kvinnor är det 8%.221 

9.2 Inte ett ”kvinnoproblem” 
En forskargrupp vid Stockholms universitet har sammanställt den forskning och statistik som 
finns gällande arbetsrelaterade ohälsa för män och kvinnor, på arbetsmiljöverkets begäran. 
Resultatet visar att höga krav och dåliga resurser i arbetet hänger ihop med lägre arbetstrivsel, 
sämre psykisk och fysisk ohälsa och högre vilja att avsluta sin anställning.222 
  
Magnus Sverke, professor vid psykologiska institutionen, Stockholm universitet och 
projektledare för sammanställningen har uttryckt sig ”Vi vet idag väldigt mycket om hur 
organisatoriska faktorer och psykosocial arbetsmiljö hänger samman med arbetstrivsel, 
prestation på arbetet samt psykisk och fysisk hälsa. En dålig arbetsmiljö leder till ohälsa och 
lägre engagemang i arbetet, medan en god arbetsmiljö leder till det motsatta”.223 I rapporten 
så framgår det att forskningen är begränsad till tidsperioden 2005–2015.224 
 
Slutsatsen i sammanställningen var att man inte kan säga att arbetsrelaterad ohälsa är ett 
kvinnoproblem utan att problemet ligger i arbetsmiljön. Traditionellt är det fler kvinnor inom 
skola, vård och omsorg och att det är allmänt känt att det råder ”sämre arbetsmiljö med höga 
krav och låga resurser” inom dessa verksamheter, det gör inte problemet till ett 
kvinnoproblem eftersom samtliga anställda oavsett kön drabbas av ohälsan, utan ett 
strukturellt problem.225 

9.2.1 Åtgärder 
I ett pressmeddelande, Inspektionsstart – Första linjens chefer inom vård och omsorg, 13 maj 
2015 från arbetsmiljöverket, så skulle det under 2015 och 3 år framöver genomföras 
inspektioner för att förbättra arbetsmiljöförhållandena inom vård och omsorg. Förhållandena 
som ligger till bakgrund för denna inspektion är den höga arbetsbelastningen, de 
återkommande överbeläggningarna på lasarett och sjukhus samt för stora ansvarsområden för 
första linjens chefer, det vill säga sjuksköterskor, undersköterskor, eller hemtjänstpersonal 
som fungerar som arbetstagarnas närmaste chef, som påverkar arbetsmiljön negativt. Målet 
med inspektionen är att man ska ta fram en policy för hög arbetsbelastning för första linjens 
chefer samt hur de ska kunna få stöd med sitt ledarskap. Vanliga arbetsorsakande besvär som 
stress och andra psykiska påfrestningar ökande under åren 2012/2014 där det gick från 11% 
till 16% där arbetstagarna som upplevde att de hade besvär av stress och psykiska 
påfrestningar. Under åren 2012/2014 så var det cirka 23% där besvär inte var relaterat till en 
arbetsolycka.226 Avsikten med inspektionen är att arbetsbelastningen ska vara hälsosam och 
tillgodose en bra arbetsmiljö “Arbetsmiljöverket ser fortsatt stora problem med 

                                                
221 Arbetsmiljöstatiskt Rapport 2016:3 Arbetsorsakade besvär 2016 Work-related Disorder 2016 s.14 
222 Pressmeddelande, 5 april 2016, Arbetsrelaterade ohälsa – inte ett ”kvinnoproblem” 
223 Pressmeddelande, 5 april 2016, Arbetsrelaterade ohälsa – inte ett ”kvinnoproblem”  
224 Kunskapssammanställning 2016:2, kvinnors och mäns arbetsvillkor – betydelsen av organisatoriska faktorer 
och psykosocial arbetsmiljö för arbets- och hälsorelaterade utfall och publicerades i april, 2016. s.15 
225 Kunskapssammanställning 2016:2, kvinnors och mäns arbetsvillkor – betydelsen av organisatoriska faktorer 
och psykosocial arbetsmiljö för arbets- och hälsorelaterade utfall och publicerades i april, 2016. s.131–132. Samt 
Pressmeddelande, Arbetsmiljöverkets hemsida, publicerad 5 april 2016, Arbetsrelaterade ohälsa – inte ett ” 
kvinnoproblem” 
226 Pressmeddelande, Inspektionsstart – Första linjens chefer inom vård och omsorg, publicerad 13 maj 2015 
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vårdplatssituationen inom sjukvården, vilket medför hög arbetsbelastning med frustration och 
försämrade arbetsutrymmen. ” så måste arbetsmiljöverket ta fram en åtgärdsplan.227  

9.3 Arbetsmiljöbesvär 
När det kommer till arbetsmiljöbesvär så är det svårt att se hur det ligger till genom rättsfall 
därför att det finns få rättsfall som tar upp området. Inom arbetsmiljön så är den psykosociala 
delen en del som man lätt kan missa. Faktum är dock att var femte person som var inom 
någon form av sysselsättning hade besvär till följd av sitt arbete. Man kan se en skillnad på 
könen när det kommer till den statistiken dessutom, även år 2016. Män var i mindre 
utsträckning drabbade av arbetsrelaterade problem än vad kvinnor, med var femte man (19%) 
jämförelsevis med var fjärde kvinna (26%).228 Denna trend håller i sig när man ser på vilka 
som är drabbade endast av psykosociala arbetsmiljöbesvär där 5,5% av männen var drabbade 
av det och 9,4% av kvinnorna. När det kommer till en kombination av både kroppsliga och 
psykosociala besvär så finns också en differens mellan män och kvinnor, 3,6% respektive 
6,6% drabbade. Enbart när det kommer till kroppsliga besvär enbart så var män och kvinnor i 
lika hög grad drabbade med 9,6% av männen och 9,7% av kvinnorna. 
 
En tydlig trend man har kunnat se är att den psykosociala problematiken har ökat de senaste 
åren medans den fysiska har minskat, detta för båda könen. Ser man på orsakerna till besvären 
kan man se på problem som är på grund av påfrestande arbetsställningar har minskat medans 
de för stress har ökat knappt sen 2014.229 Ser man till könen så har psykosociala problem ökat 
med cirka 2–3% bland männen sen 2010. Däremot så har det ökat med hela 5% för kvinnor 
under samma tidsperiod. 230 När det kommer till arbetsmiljöarbetet så har som tidigare stadgas 
att arbetsgivaren har ansvar att åtgärda arbetsmiljöproblemen samt förebygga dessa. Det har 
visat sig att cirka var tredje drabbad upplever att åtgärder har vidtagits för att förebygga deras 
arbetsmiljöproblem och hindra att de återkommer. Det är även där lite missvisande eftersom 
den största delen av åtgärderna gjordes för att förändra den fysiska arbetsmiljön där cirka 44% 
av åtgärderna gjordes på de området.231 Som ett annat tydligt exempel på arbetsmiljöproblem 
är av dem som valt att gå ned i tid på grund av besvär så är det nära hälften så många män 
som kvinnor.232 Samma problem ser man med det stora antalet sysselsatta med psykiska 
problem. 7,9% av männen lider av stress eller psykiska påfrestningar och hela 14,8% av 
kvinnorna lider av samma problematik.233 

9.4 Genomsnittliga antal sjukfall 
Med statistik från försäkringskassan kan man få fram att antalet sjukfall, sjukskrivningar 
varav är längre än 14 dagar, ökade i överlag samtliga yrken mellan 2012–2014. Mellan 2002 
och 2010 minskade antalet sjukfall kraftigt inom samtliga yrkesgrupper för att sedan öka 
kraftigt på nytt.234 Vård och omsorg är den bransch som är störst av samtliga yrkesgrupper på 
den svenska arbets-marknaden. Under 2014 stod vård och omsorg för 90 000 sjukfall, en 
femtedel av samtliga sjukfall det året och utgör för flest antal sjukfall inom en 
                                                
227Vi inspekterar första linjens chefer inom vård och omsorg, ADI 692, broschyr 
228 Arbetsmiljöstatistik Rapport 2016:3 Arbetsorsakade besvär 2016 Work-related Disorder 2016 s.10 
229 Ibid, figur 4 
230 Ibid, figur 5 
231 Arbetsmiljöstatistik Rapport 2016:3 Arbetsorsakade besvär 2016 Work-related Disorder 2016 s.16 & figur 10 
232 Ibid s.16 figur 11 
233 Ibid s.18 figur 15 
234 Försäkringskassan Yrke och sjukfall, korta analyser 2015:1, s.1, s4 
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bransch/yrkeskategori. Vilket ger ett genomsnitt på 171 sjukfall per 1000 anställda. Det 
genomsnittliga sjukfallet på den svenska arbetsmarknaden ligger på 103 sjukfall per 1 000 
anställda. 
 
Under 2014 så fanns det 525 000 anställda som vård och omsorgspersonal och utgör cirka 
13% av alla anställda och cirka 22% av alla feminina förvärvsarbetare i Sverige. Andra yrken 
med höga genomsnittliga siffror är förskolelärare och fritidspedagoger med 160 sjukfall per 1 
000 anställda och hade under 2014, 89 800 anställda. Fordonsförare/lastbilschaufför har ett 
genomsnittligt sjukfalls antal på 120 sjukfall per 1 000 anställda och 104 300 anställda 
fordonsförare.235 Inom branschen för mjukvaruutvecklare så finns det ingen direkt statistik 
utan man får se på dataspecialister som har ett genomsnitt på 42 sjukfall per 1 000 anställda, 
inom kategorin ingenjör och tekniker ligger det genomsnittliga sjukfallet på 55 anställda per 1 
000. En mjukvaruutvecklare är dels dataspecialist och ingenjör så får man räkna mellan 42–55 
sjukfall per 1 000 anställda inom yrket. 
 
Försäkringskassan förklarar skillnaderna på antalet sjukfall på arbetsmiljön, både inom den 
fysiska och den psykosociala på arbetsmiljön. Inom den fysiska arbetsmiljön så är faktorer 
som olycksrisker, ergonomisk belastning och exponering av hälsovådliga ämnen som 
påverkar negativt på en arbetstagares hälsa och arbetsförmåga. Arbetsrelaterade problem som 
utvecklar till sjukdomar som påverkar rörelseorganen är ett vanligt fysiskt arbetsmiljöproblem 
både inom den mansdominerande arbetsyrken, exempelvis byggbranschen, inom 
kvinnodominerade yrken så är det yrken inom vård och omsorg. Den psykosociala 
arbetsmiljön är faktor till psykiska sjukdomar, en sjukdomsgrupp som ökar i dagens samhälle. 
Arbeten med hög arbetsbelastning med små möjligheter för arbetstagarna att påverka 
arbetsmiljön är en bidragande faktor, men faktorer som kränkande särbehandling både mellan 
arbetsgivare och arbetstagare, och arbetstagare och arbetstagare. Samt inga tydliga riktlinjer 
om belöning finns för arbetstagarens arbetsinsats påverkar negativt. 236 
 
Försäkringskassan kan utläsa mönster av samverkande och överlappande faktorer, om varför 
antalet sjukfall ökade under 2012–2014 i samtliga yrken. Inom yrken som har längre 
utbildning ökande sjukfallen med mer än de genomsnittliga 10 % trots att dessa yrken har 
legat och ligger under det genomsnittliga sjukfallet.237 Försäkringskassan förklarar att 
ökningen sjukfallen inom vård och omsorg får att förklaras till den arbetsmiljön som råder 
med den höga arbetsbelastningen och den psykosociala arbetsmiljöns brister. 
Försäkringskassan ställer samtidigt sig frågan om ”…det är övergripande faktorer som ligger 
bakom ökning av sjukfall...” och varför ökar antalet nya sjukfallen nu? 
 
En hypotes som Försäkringskassan presenterar är att yrken med lågt genomsnittligt antal 
sjukfall ökar mer i jämförelse med de yrken som tidigare har höga antal sjukskrivningar, detta 
kan anses var att samhället i stort har fått ökad sjukfrånvaro och denna trend har nu nått dessa 
yrken.238 

  

                                                
235 Försäkringskassan Yrke och sjukfall, korta analyser 2015:1s.1–2  
236 Ibid s.2 
237 Ibid s.4, s.3 
238 Ibid s.4 
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10. Arbetsmiljödomar 

10.1 Skillnad mellan företagsbot och sanktionsavgift.  
Vid beslut om arbetsmiljöbrott har förelegat så döms verksamheten antingen till företagsbot 
eller sanktionsavgift. En företagsbot är inte ett straff i straffrättslig mening men har samma 
innebörd. Som tidigare stadgat så kan endast fysiska personer i Sverige straffas viket har lett 
till att man kallar företagsboten för ”särskilt rättsverkan”. Den kommer att upplevas som ett 
straff av dem som får den tilldelad. Vilket kommer också att fungera på samma sätt som en 
straffsats enligt brottsbalken skulle gjort. För att en företagsbot ska kunna utdelas så finns det 
tre rekvisit som ska vara uppfyllda: 
”1. Ett brott ska ha begåtts. 
2. Brottet ska ha begåtts i utövningen av en näringsverksamhet 
3. För brottet ska strängare straff än penningböter vara föreskrivet.”239 
 
En sanktionsavgift fungerar likt företagsbot som ett straff där det i praktiken utdelas för ett 
brott mot en föreskriven regel eller föreskrift. Tanken är att ekonomiska sanktionsmedel ska 
användas för att ge en förebyggande verkan, så att brott inte begås. Arbetsmiljöverket har 
getts möjlighet att belägga regler i föreskrifter i vissa områden med sanktionsavgifter. Det är 
även deras ansvar att, efter en inspektion, förelägga en arbetsgivare med en sanktionsavgift. 
240 

10.2 Domar mellan 2012–2014 
Arbetsmiljöverket har tagit fram sammanställningar av mål rörande arbetsmiljö som 
domstolar i Sverige har tagit upp. I dessa så kan man se att under åren 2012–2014 så 
utdelades 30 domar rörande besiktningar på fordon som uteblivit. Som motsats så tas endast 
två domar upp rörande arbetsmiljö inom vård och omsorgs som inte rör angrepp på personal 
från en tredje part på dess arbetsplats.241 
 
Ett av fallen där det togs beslut under 2014 rör en lastbilschaufför och dennes arbetsmiljö som 
inträffade 2011. Händelseförloppet är att lastbilschauffören har lastat klart och ska gå till 
lastbilen, på markplan trampar chauffören snett vilket resulterar att han föll cirka 2,5 meter 
ner i en container som stod på garageinfarten nedanför. Lastbilschauffören ådrog sig skador 
som bruten vänster arm, spricka i flera revben och ett svullet knä. Verksamheten där 
lastbilschauffören lastade saknade räcke eller fallskydd på den närmast lastkajen. Företaget 
dömdes till en företagsbot på 100 000 kr på grund av vållande till annans kroppsskada till 
Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål, kallad REMA.242 Detta var en ren olycka och har 
kunnat inträffat på de flesta arbetsplatser. 
 
I målet B 4125–13 är ett av få rättsfall som rör arbetsmiljö inom hälsa och omsorg. Fallet togs 
till Göteborgs Tingsrätten ungefärligen fyra år efter den inträffade händelsen. Det som utreds 
är en händelse där en ambulanssjuksköterska somnade när denne framförde en ambulans och 
                                                
239 Iseskog, Arbetsmiljöansvar, s.256–257 
240 Ibid s.268–269, 274 
241 Tema arbetsmiljö AB, på uppdrag av arbetsmiljöverket, Domar och godkända strafförelägganden i 
arbetsmiljömål. Från 2012, 2013, 2014 
242 Tema arbetsmiljö AB, på uppdrag av arbetsmiljöverket, Domar och godkända strafförelägganden i 
arbetsmiljömål 2014, s.15 och s.29, AM.147180–11 
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körde av vägen på grund av ett dygns arbetspass. Både föraren och dennes kollega ådrog sig 
skador från olyckan, som skedde ett par hundra meter ifrån sjukhuset de skulle fram till. 
Arbetspasset var förlagt lördag till söndag morgon under en löningshelg samt att en 
tillställning pågick i kommunen. Arbetsgivare hade inte vidtagit några åtgärder för eventuell 
ökad belastning under natten. Ett dygnpass innebär att ambulanssjuksköterskor finns 
tillgänglig och har jour på stationen, där denne har möjlighet att vila mellan utryckningarna. I 
detta fall så hade ambulanssjuksköterskorna gått på passet klockan 8.00 den 24 juli 2010 och 
skulle avsluta passet klockan 8.00 den 25 juli 2010.  
 
Enligt den 6§ HSL så ska landstinget tillgodose transport för de som är i behov av en transport 
i ett fordon som är särskilt utrustad för sådana situationer. Ambulansverksamheten omfattas 
inte av Lagen om arbetstid vid visst vägtransportarbete, enligt paragraferna 1a och 1b så 
omfattar lagen endast företag och egenföretagare.  
 
Vid olyckan hade båda ambulanssjuksköterskorna varit i aktiv tjänst i cirka 23 timmar och 
skulle snart avsluta sitt dygnspass. Arbetsbeläggningen för ambulanssjuksköterskorna i hela 
området natten till söndagen låg på cirka 70% mellan klockan 17.00 och klockan 5.00, vilket 
ger aktivt arbete på cirka 8,5 timmar. Enligt vittnesförhören så har det inte funnits några 
riktlinjer om hur ambulanssjukskötarna ska gå tillväga om de upplever att det är för trötta för 
att kunna ge medicinsk behandling eller framföra utryckningsfordons. Efter olyckan kom ett 
PM med riktlinjer.  
 
Åklagaren yrkade på att Västra Götalands Läns Landsting skulle dömas till företagsbot på 400 
000 kr på grunderna arbetsmiljöbrott genom vållande till kroppsskada. Västra Götalands Län 
Landsting har brutit mot sitt arbetsmiljöansvar av arbetets utförande eftersom man inte har 
tagit sitt ansvar över de risker som finns med dygnsarbete. Uppsalas universitets sjukhus kom 
fram 2003 efter en utredning, att dygnspass var en risk för arbetstagarna och införde 
halvdygn. Västra Götalands Läns landsting bestred på grund av att ambulansverksamheten 
inte är att anse som en näringsverksamhet och därav inte möjligt att dömas till företagsbot 
enligt den 36 kapitel, 7 § BrB. 
 
Göteborgs Tingsrätt utreder i målet om ambulansverksamheten är att anse som en 
näringsverksamhet eller en del i västra Götalands Läns Landstings myndighetsutövande.  
Tingsrätten fan att ambulansverksamhet är en del i den sjukvård som bedrivs och därför inte 
kan anses vara en enskild verksamhet. Till stöd för detta tog Göteborgs Tingsrätt, RH 1999:84 
och MÖD 2001:21. Åtalet ogillades på grunderna att ambulansverksamhet inte är att anse som 
en näringsverksamhet och därav kan inte Västra Götalands Läns landsting dömas till 
företagsbot. 243 
 
Fall om långtidspåverkande arbetsmiljöproblem är svåra att hitta och närmast gällande 
psykosocial ohälsa kan man se i Krokomfallet. Krokomfallet handlar om en man som tar sitt 
liv på grund av att han har upplevt psykosocial ohälsa under sin närmaste chef och chefen 
inleder en process att avsluta anställningen utan skälig grund. Självmordet inträffade den 10 
juni 2010 och hovrätten friande de två cheferna den 3 mars 2015.244 Hovrätten grundande sin 
dom på att det saknandes reglering om hur en kränkningsutredning skulle gå till väga samt att 
cheferna grundade sitt beslut om avskedande på råd från personalavdelningen samt expert.245 
                                                
243Mål nr: B 4125–13 
244Mål nr: B 2863–11 
245Steinberg, Maria, Rättsliga aspekter på den psykosociala arbetsmiljön - en översikt, Ny juridik 3:15 s.71 
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Domen överklagades till högsta domstolen.246 HD beslutade den 10 juni 2015 att inte pröva 
hovrättens dom vilket har gett Hovrättens dom en prejudicerande verkan.247 

10.3 Högsta domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen 
Domstolens uppgift är att se vad lagen säger, vad lagen har för syfte och besluta angående en 
dom. I Sverige så finns Högsta domstolen, som har hand om straffrättsliga och civilrättsliga 
områden248 och Högsta förvaltningsdomstolen som är den högsta instansen inom 
förvaltningsdomstolarna.249 Båda domstolarnas uppgift att se till att regleringarna följs och 
skapa prejudikat som kan vägleda övriga instanser och domstolarna för framtiden. En domstol 
på lägre instans kan skapa prejudikat men är att anses som väldigt svagt. För att ett prejudikat 
ska anses vara starkt så ska det vara den högsta instansen inom området som ska ha tagit 
domen.250 Starkaste prejudikat är en Plenum dom, där samtliga av justitierådet är med och 
beslutar om domen, fler eniga i justitierådet innebär starkare prejudikat.251 
 
Domare i HD har till skillnad från lägre instanser möjlighet att ändra den gällande rätten, 
genom att domaren ser på lagstiftningen och vad den har för syfte. Genom att domaren ser till 
syftet bakom lagstiften och inte ser hur det har fungerat tidigare kan en dom från HD ändra 
den gällande rätten men framför allt ge vägledning för likande mål. Forskare inom 
Genusrättsvetenskapen samt ett antal verksamma jurister anser att domare är restriktiva 
gällande domar rörande jämställdhet. Detta eftersom det anses att de inte utnyttjar det 
utrymme som har skapats med den svenska neutrala lagstiften och målet om jämställdhet.252 

  

                                                
246Mål nr: B 2863–11 
247Tärnudd, Carole, HD prövar inte Krokomfallet, Hela Hälsinglands tidning, publicerad 13 juni 2015 
helahalsingsland.se hemsida 
248Högsta domstolens hemsida, Mer om högsta domstolen, Senast ändrad 2014-10-30. 
249Högsta förvaltningsdomstolens hemsida, Om Högsta förvaltningsdomstolen. Senast ändrad 2016-09-22 
250Högsta domstolens hemsida, Mer om högsta domstolen, verksamhet. Senast ändrad 2014-10-30 
251Svenska akademins ordbok, hemsida. Sökt på ordet Plenum, ”-MÅL. särsk. dels jur. om mål som i en domstol 
bestående av flera avdelningar ska handläggas av domstolen i dess helhet, dels, i fråga om ämbetsvärk o. d., 
allmännare: pleniärende.” Publicerad 1953. 
252 Korling, Zamboni, Juridisk metodlära s.290–291 
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11. Analys  

11.1 Den könssegregerade arbetsmarknaden 
Den svenska arbetsmarknaden är starkt könssegregerad inom vissa branscher. Att de båda 
kvinnliga yrkena som presenterats är inom den offentliga sektorn är inte en slump eller en 
tillfällighet. De fem vanligaste yrkena för kvinnor finns inom den offentliga sektorn. Inom 
vanliga manliga yrken finns det första offentliga yrket på 11: plats, se Bilaga A, och är 
grundskolelärare med 24%, cirka 23 000 män inom yrket under 2014.  
 
Utgångspunkten har aldrig varit att jämföra arbetsmiljön inom den privata och offentliga 
sektorn utan det har blivit av en tillfällighet. Av de typisk kvinnliga yrkena så finns 
verksamheten både inom den privata och den offentliga sektorn. Genom att yrkena är 
vanligast inom den offentliga sektorn går det inte att bortse skillnader som finns mellan den 
privata och offentliga sektorn som kan påverka och vara orsak till skillnaden i arbetsmiljön. 
Som tidigare nämnt är det politikerna som har det yttersta arbetsmiljöansvaret inom 
kommunala verksamheter och inom den privata sektorn är det arbetsgivaren.  

11.1.1 Huvudman, delegering och dess ansvarsfråga 
Genom att delegeringar kan ske både skriftligt, muntlig och konkludent samt underförstått så 
kan det vara svårt att veta vem som är ansvarig för ett visst område eller vad för behörighet 
man har. Genom att delegering sker skriftlig så förenklar det delegeringen och ansvarsfrågan 
om något skulle inträffa. Genom att ta fram en reglering eller riktlinjer om att delegering 
måste ske skriftligen skulle man enkelt ta bort risker om att anställda inte vet dess skyldighet 
över att kontrollera arbetsmiljön, samt att ansvarsfrågan om vem som har brustit i sitt ansvar 
kan enkelt utredas. Trots riktlinjer skulle problem kunna uppstå när delegation har skett i flera 
led och frågan om vart ansvaret har brustit. Samt om hur påverkas verksamhetens ekonomiska 
situation i arbetsmiljöarbetet. Det arbetare på golvet anser är viktig för deras arbetsmiljö 
behöver inte tredje chefen ovan anse.  
 
Vid skärpt reglering så skulle det ställas ett högre krav på chefer som har fått ett 
ansvarsområde eller en behörighet delegerat och som i sin tur har delegerat vidare. Vilket 
skulle behövas med tanke på de brister som finns på dagens arbetsplatser.  
 
Det är det offentliga sektorn som i slutändan är huvudman för undersköterskor och 
förskolelärare, samt merparten av de kvinnodominerande yrkena. Det är intressant att se om 
det är den manliga normen som gäller vid dess arbetsmiljö. Det är merparten män som 
innehar maktpositioner i den offentliga sektorn och avgör anslag och dylikt. Med det som 
bakgrund så kan man anta att de inte prioriterar de kvinnliga arbetsplatserna med anslag, 
arbetskläder och liknande utan de manliga är de som får fördelarna. Genom besparingar som 
sker inom den offentliga sektorn så kan man fundera om det finns ett orsakssamband på 
antalet sjukfall och besparingar. Ett möjligt sådant kan vara besparingar som leder till färre 
personal och mindre utveckling på arbetsplatsen som leder till sämre arbetsmiljö och fler 
sjukfall. Detta som i sin tur ledder till högre kostnader för antalet sjukskrivna och högre 
kostnader leder till fler besparingar.  
 
Det blir en systematisk snedfördelning i arbetsmiljöresurser där vanliga manliga yrken 
hamnar under det privata medans kvinnliga under det offentliga. På grund av det så kommer 
den manliga sidan med starka fackförbund byggda på manlig norm att inneha styrkepositioner 
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i jämförelse med de typiskt kvinnliga. Dagens fokus på arbetsmiljöproblem läggs på 
arbetsskador som sker snabbt och spektakulära olyckor medan arbetsmiljöproblem som 
orsakar en gradvis förstörelse av en kropp går obemärkt förbi. 

11.2 Vanliga arbetsmiljöproblem 
Inom yrket mjukvaruutvecklare så är det ett lågt genomsnittligt antal sjukfall, vilket talar för 
en god arbetsmiljö. En viktig allmän reglering är föreskriften gällande ergonomi, och om inte 
arbetstagarens arbetsplats uppfyller kraven på god ergonomi och möjligheten att ställa in 
arbetsplatsen efter arbetstagarens individuella krav så kan problem uppstå. Exempel på krav 
på arbetsplatsen är höj och sänkbara bord, kontorsstolar som är justerbara, tillfredsställande 
belysning och kringutrustning som är utvecklade för att minska belastningsbesvär som kan 
uppkomma vid frekvent stillasittande arbete. Stillasittande arbete finns både inom 
mjukvaruutvecklare och lastbilschaufförer. Vanliga problem hos anställda inom vård och 
omsorgen är ergonomiska arbetsskador, där man hjälper vårdtagaren med förflyttning, på- och 
avklädning och hygien. Det ligger på arbetsgivaren att utbilda sin personal att denne kan 
utföra dessa ergonomiska påfrestande arbetsuppgifter på ett korrekt sätt. Psykosociala 
arbetsmiljöproblem kan visa sig i fysiska skador som påfrestningar på kroppen, men i början 
visar sig psykosociala arbetsmiljöproblem genom stress och frustration. 
 
Arbetsplatsen utformning är en viktig aspekt i arbetsmiljön, är det en verksamhet som kräver 
kundkontakt kan detta bidra till ett “surr” i lokalen. Ett av de största problemen inom 
förskolan är de oönskade ljudnivåerna som barnen skapar. Högljudd omgivning är att anse 
som buller och oönskat ljud leder till flera negativa effekter. Som arbetstagare blir man 
snabbare trött, känner ökad stress och att problemen med bullret ökar med tiden man utsätts 
för det. 
 
Lokalens utformning är en viktig del i att motverka och förebygga eventuella bakgrundsljud. 
Utformningen på lokalen blir särskilt viktig när man arbetar med barn eftersom det finns 
speciella problem som uppstår. Arbetsplatsen för förskollärare är i första rummet anpassad för 
barnen, deras behov och möjligheter. Resultatet av att anpassa verksamheten för barnens 
behov leder till att det kan uppstå situationer där vuxna arbetstagare blir lidande av 
utformningen på arbetsplatsen. Detta kan leda till att ergonomin blir lidande och 
förslitningsskador uppstår efter en tid. För en undersköterska inom hemtjänsten är 
problematiken för arbetsgivaren att kunna anpassa arbetsplatsen, eftersom den är individuell 
och finns hos vårdtagarna. Det blir orimligt för arbetsgivaren att gå in hos deras vårdtagare 
och anpassa deras hem efter personalens behov och arbetsmiljöverkets föreskrifter. 
 
Inom dagens verksamheter finns det IT-lösningar för att förenkla det dagliga arbetet, dessa 
digitala system bidrar ibland till systemfel och systemavbrott som kan bidra till stress och 
frustration hos arbetstagarna. Orsaken till stress och frustration bland yrkena kan variera men 
oftast så har de liknande orsakssamband. För lastbilschaufförer kan det vara problematiken 
med arbetstidslagen för viss vägtrafik med deras tvingande vilopauser. Hos undersköterskor 
så är bristen på vilopauser orsaken till stress och frustration, liknande problem finns hos 
mjukvaruutvecklarna med sina eventuella deadlines på mjukvara. Inom förskolan så finns 
problemet gällande den höga ljudnivån och brist på vilopauser för återhämtning. 
 
Inom förskola och yrken inom vård och omsorg ligger genomsnittliga antalet sjukfall över 
svenska arbetsmarknadens genomsnitt på 103 sjukfall per 1000 anställda. Vård och omsorg 
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står för 1/5 av alla sjukfall och förskolelärare har ett genomsnitt på 160 sjukfall per 1 000 
anställda. Vilket talar för en dålig arbetsmiljö. 

11.2.1 Direkta och indirekta konsekvenser av arbetsmiljön  
Att arbeta som förskollärare eller undersköterska, eller annan vård-och omsorgspersonal, gör 
att man hamnar i ett starkt kvinnodominerat yrke. Detta har lett till att ett socialt stigma över 
dessa yrken. Genom att mansdominerande yrken prioriteras och får större fokus i debatterna 
kring arbetsmiljö kan det antas att manliga yrken klassas högre än kvinnliga. Dels när något 
inte går rätt till i dessa branscher så får det direkta och tydliga konsekvenser i skador, 
dödsolyckor eller i tillbud. Konsekvenserna kommer direkt om det finns några brister i 
arbetsmiljön, vilket gör det enklare att utreda vem eller vad som har brustit i den 
tillfredställande arbetsmiljön. Genom att det är enklare att utreda och förklara varför samt hur 
konsekvensen uppkom så är det enklare att stärka regleringen inom typiskt manliga yrken.  
 
Inom kvinnodominerade yrken så är de största problemen långtidsverkande och sker gradvis 
över en tid, till skillnad från mansdominerade där olyckan ofta sker omgående. De 
arbetsmiljöskador som finns inom kvinnodominerande yrken är exempelvis 
förslitningsskador, stress och psykiskohälsa som resulterar i utmattning syndrom. Dessa är 
indirekta konsekvenser och arbetsgivaren måste ha ett långsiktigt tänkande samt en 
uppföljning med analys för att se vilka strukturer som påverkar arbetsplatserna och dess 
anställda. 
 
För att uppfatta de negativa effekterna hos arbetstagarna som arbetar i typiska 
kvinnodominerande yrken, behöver man inneha ett helhetssynsätt som man inte kan 
tillgodogöra sig om man endast reagerar på de som har hänt och inte på de som kommer att 
hända. Den analys som kan göras utifrån den lagstiftning och fakta som har presenterats kan 
man säga att kvinnodominerande yrken är lågt prioriterade områden hos lagstiftaren vilket har 
skapat en nedgående spiral därför att en icke attraktiv arbetsplats kommer att och får 
problematik med att anställa och behålla sina anställda. Att argumentera för att någon ska 
välja ett yrke där de kommer lida av stress och få flertalet besvär på grund av sin arbetsmiljö 
blir en svår sak. Dessa yrken som är kvinnodominerande innehar också generellt sett lägre 
löner och en lägre samhällelig status, detta till stora delar på grund av arbetsmiljön. 

11.3 Genusperspektiv på lagen och dess föreskrifter 
Arbetsmiljölagen och dess kompletterande reglering är könsneutrala i sin lydelse sen 2011 
men det påverkar inte något större om samtliga kör i samma ”gamla vanliga hjulspår”. I det 
moderna samhällets syn är det en självklarhet att lagen är neutral och att det är lika för alla 
oavsett kön. Inför 2017 sker en förändring i Arbetsmiljölagens andra kapitlets, 10§ att 
ordalydelsen ändras från ”om arbetstid finns bestämmelser i arbetstidslagen” till 
”bestämmelser om arbetstid finns i arbetstidslagen” inget revolutionerande med de problem 
som forskning påvisar. Vidare när man tittar på den författning som kompletterar 
Arbetsmiljölagen så finns det brister i föreskrifterna om arbetsmiljöns reglering.  
 
När man tittar på lagstiftningen, förordningen och föreskrifterna som reglerar arbetsmiljön så 
kan man tydligt se att vissa områden är mer reglerade än andra. Samtliga av yrkena som har 
tagits upp har samma eller likande problem eller har haft det i sin arbetsmiljö. Om samma 
arbetsmiljöproblem finns i flera yrken så har yrket med uppseendeväckande tillbud fått 
reglering på området trots att flera yrken beröras av problematiken.  
 



 48 

Som lastbilschaufför så är dess arbetsplats och dess miljö mer reglerad än vad den är för 
förskollärare och för personal inom vård- och omsorg. Där ser man ett tydligt exempel på hur 
en manlig arbetsplats är mer reglerad än en kvinnodominerande arbetsplats, detta för att vid 
arbetsmiljö olyckor för lastbilschaufförer så är det inte bara en fara för ohälsa och olycksfall 
för föraren utan för samtliga i trafiken. Trafikolyckor ger direkt stora konsekvenser. Hårda 
krav ställs därför på tider för vila och för lastbilschaufförenens arbetsplats, som lastbilen 
utgör, att den ska hålla hög kvalité och vara säker. 
 
Lastbilschaufför och undersköterska har ungefärligen likande längd på utbildning för att vara 
kvalificerade för yrket, både yrkena kan medföra fara för ohälsa och olycksfall för andra inom 
deras yrkesverksamhet. Staten och arbetsmiljöverket har valt att reglera lastbilschaufför med 
specifika regleringar vars syfte för att minska faran för ohälsa och olycksfall, inom vård och 
omsorg har lagstiftaren endast valt att tillämpa allmänna regleringar. Skillnaden mellan dessa 
yrken må vara verksamheterna men fel kan skapa stora konsekvenser för tredje part som kan 
vara dödsbringande. Inom vården så finns det ingen speciell reglering gällande arbetstid 
bortom den allmänna regleringen i arbetstidslagen, även om behovet finns. Åtgärder kan vara 
mer personal och kortare arbetstider. Slutledningen till behovet grundar sig i, det höga 
genomsnittliga antalet sjukfall, den allmänna vedertagna dåliga arbetsmiljön, både på den 
fysiska och psykosociala. Inom vård och omsorg är det allmänt känt att arbetsmiljön är dålig, 
när besparingar görs men kvaliteten på vårdinsatser ska uppfylla alla krav som ställs enligt 
hälso- och sjukvårdslagen, vilket resulterar i stressade arbetstagare.  
 
Ser man på förskollärare så har de endast allmänna föreskrifter som reglerar dess arbetsplats. 
För när de förskolelärarnas arbetsplatsspecifika föreskrifterna blev utdaterade så valde man att 
inte genomföra en uppdatering av dem utan man beslutade att föreskrifterna skulle upphöra att 
gälla och ersättas av de allmänna föreskrifterna. Troligen för att arbetsmiljöverket inte ansåg 
att specifika föreskrifter krävs på en verksamhet som involverar omhändertagande av barn. 
Genom att man aktivt prioriterade bort förskolan som en arbetsplats i behov av egna 
föreskrifter så visade man tydligt hur högt värderat dess arbete är. På förskolan som 
arbetsplats så står man inför flera stora utmaningar där den allmänna regleringen inte riktigt 
kan vägleda. Arbetsplatsen blir i första hand utsmyckad på ett sådant sätt att det ska underlätta 
för barnen att vara där medans de som arbetar hamnar i obekväma ställningar när arbetsytor 
och liknande inte är skapade för dem. Ljudnivåer är ständigt höga och få tag tas för att 
förbättra dem med isolering, andra möbler, byta ut leksaker och liknande lösningar. 
 
I samtliga lagar och föreskrifter som omfattar arbetsmiljö så ges aldrig en definition av vad en 
god och tillfredställande arbetsmiljö är. Det redogör ett mål men aldrig hur målet ska uppnås, 
i broschyrer ges en vägledning till hur arbetsmiljöverket har tänkt att målen ska uppnås, men 
dessa är endast allmänna råd utöver föreskrifternas reglering. Arbetsmiljölagens styrka och 
svaghet ligger i att målen är definierade men att vägen dit inte är det. Detta eftersom varje 
arbetsplats har sina arbetsmiljöproblem och genom att lagen inte är fast så kan arbetsgivarna 
anpassa arbetsmiljöarbetet utifrån deras arbetsplats. Vid lagstiftning som endast redogör ett 
mål är det viktigt att det finns vägledning antingen genom prejudikat från domstol eller från 
Arbetsmiljöverket. 
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11.3.1 Brist på rättsfall 
Bristen på rättsfall eller fall som kommer till tingsrätten kan ses som att det är svårt att få 
någon fälld för arbetsmiljöbrott. När det kommer till saknad av arbetsmiljöplan eller 
besiktningar är det enklare att påvisa att ett fel har begåtts. Men när det handlar om den 
fysiska och den psykiska arbetsmiljön är detta svårare att påvisa konkret. 
 
När det sker olyckor som resulterar i skador eller dödsfall så tar arbetsgivaren sitt ansvar och 
utreder vad som har hänt, men vid skador som uppkommer långsamt så är det svårare att säga 
vad som är orsaken. Vilket gör att en arbetsgivare vars arbetstagare får skador som har 
uppkommit succesivt av arbetsmiljön inte går att påvisa lika enkelt eller utreda. Inom flera 
typiska manliga branscher så sker olyckor direkt om det förekommer eventuella brister i 
arbetsmiljön. För att undvika återkommande olyckor eller ohälsa väljer man att åtgärda 
problem och skapa riktlinjer för att undvika händelsen på nytt. Däremot i typiska kvinnoyrken 
så uppkommer ohälsan under en längre tid av högt tryck, stress, ingen möjlighet att återhämta 
sig eller en ledning som lyssnar.  
 
Förhoppningsvis får se man se fler fall som Krokomfallet i domstolarna för att kunna få bukt 
på de psykosociala arbetsmiljöproblem som finns på arbetsplatser. 2016 kom det nya 
föreskrifter om psykosocial arbetsmiljö och förhoppningsvis kommer det påverka 
arbetsgivaren och få de att ta sitt ansvar även för den psykosociala arbetsmiljön. Om fler fall 
tas upp i rätten så kommer arbetsmarknaden att få prejudikat att kunna följa och arbetsgivarna 
kan få en vägledning till hur de ska uppnå en tillfredställande arbetsmiljö rörande den 
psykosociala hälsan. 
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12. Analysens slutsats 
De skillnader som detta arbete har påvisat är att det finns fler riktade regleringar gentemot 
typisk manliga yrken. Orsaken till varför det är strängare reglerat beror på att typiskt manliga 
yrken är samhällsfarligare och kräver strängare reglering där olycka eller ohälsa blir en direkt 
konsekvens av dålig arbetsmiljö. Inom de typisk kvinnliga yrkena så är det mer vanligt 
förekommande att en tredje part drabbats av direkta konsekvenser om det finns brister i 
arbetsmiljön. Exempelvis inom vård och omsorg så blir det vårdtagare eller patienter som 
drabbas och inom förskola är det barnen som får ta de direkta konsekvenserna. 
 
Det finns flera gemensamma arbetsmiljöproblem som finns inom samtliga branscher, dessa 
arbetsmiljöproblem är svårare att reglera eftersom de är långtidsverkande. Exempel på detta är 
skador som uppkommer på grund av dålig ergonomi, man har arbetat i fel arbetsställning eller 
har varit för stillasittande. Stress och psykisk ohälsa blir allt vanligare på den svenska 
arbetsmarknaden och beror på flera faktorer. IT-problem som systemavbrott, tröga system 
som skapar påfrestningar i arbetet, är vanliga orsak som finns på de flesta arbetsplatser där IT-
system tillämpas. 
 
Inom flera yrken så finns det problem med återhämtning i arbetet, att de vilopauser som 
arbetstagaren behöver för att må bra inte uppfylls eller är tillräckliga. Inom fordonstrafik har 
man på EU nivå tagit fram åtgärder genom en specifik lag som reglerar fordonsförarnas kör-
och vilotider. Denna lag tillämpas inte på personal inom vård och omsorg något som blev 
tydligt genom rättsfallet där en ambulans kör av vägen på grund av att föraren är för trött för 
att kunna framföra fordonet efter cirka 23 timmars arbete. Ambulanssköterskor har hand om 
liv, men det finns ingen lagstiftning som reglerar deras vilopauser. Inom förskola så har 
arbetstagare problem med de höga ljudnivåerna som skapas bland barnen, det finns forskning 
som stödjer att i buller och andra oönskade ljud så blir man tröttare. Trots det så finns det 
ingen reglering som ger arbetstagarna rätt till extra raster för att kunna återhämta sig från 
ljudnivåerna eller ett stressfyllt arbete.  
 
Facken bör gemensamt arbeta med arbetsgivarna för att utveckla arbetsplatserna på ett sådant 
sätt att arbetsmiljön blir så god som möjligt. Samarbetar arbetstagare, fack och arbetsgivare så 
kan förslitningsskador, långtidssjukskrivningar eller liknande besvär minskas. Genom att 
gemensamt investera tidigt i att förebygga besvär istället för att behandla dem när de väl 
uppstått så kommer arbetsmiljön överlag förbättras. 
 
Gemensamt för samtliga yrken är att det ligger på arbetsgivarens ansvar att utbilda, förbereda 
och förse arbetstagarna med den information som är relevant för yrket. Arbetsgivarna är bland 
annat begränsade av verksamhetens ekonomi. Inom den privata sektorn, där de 10 vanligaste 
yrkena för män finns, finns det flera tillvägagångssätt för att kunna påverka arbetsgivaren. 
Den offentliga sektorn ska tillgodose allmännyttiga verksamheter och innebär 
myndighetsarbete, kommunalverksamheter som skola, vård och omsorg och har svårare att 
påverka arbetsgivaren om arbetsplatsen är bunden av ett kollektivavtal. I kollektivavtalen så 
finns en begränsning i strejkrätten, de så kallade samhällsfarliga stridsåtgärder. Det är en fara 
för samhället om arbetstagare i vissa kommunala verksamheter avbryter sitt arbete och inleder 
en stridsåtgärd. Exempelvis inom vård och omsorg, inom förskola och skola, myndigheter 
som socialförvaltningen, inom dessa verksamheter så finns det en fara för liv och ohälsa för 
tredje part. En möjlighet som de har är en massuppsägning, men det finns de som anser att 
massuppsägning är likställt med en stridsåtgärd. 
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En strejk inom den privata sektorn blir en ekonomisk fråga för arbetsgivaren vilket ger 
arbetstagarna en större inverkan på de frågor som rör deras arbetsplats. Detta eftersom den 
ekonomiska situationen, om den skulle försämras, skapar både en piska och en morot för 
arbetsgivaren att åtgärda arbetsmiljöproblemen för att minska på eventuella extra kostnader. 
 
Arbetstagarnas möjlighet att påverka sin arbetsplats kan vara en faktor i att typisk manliga 
arbetsplatser har bättre arbetsmiljö. Detta grundar sig på att typisk manliga yrken har lägre 
sjukfall i genomsnitt än kvinnliga yrken samt att vård och omsorg stod själv för en femtedel 
av alla sjukfall 2014. Både undersköterskor och förskolelärare har ett genomsnitt som ligger 
ovan det allmänna genomsnittet och talar för att det finns allvarliga brister i dessa yrkens 
arbetsmiljö. Om bristerna endast finns i yrkenas reglering eller om det sitter i arbetsgivaren 
och dennes ansvar, kan man inte uttala sig i utan att göra en grundligare undersökning men 
utifrån den fakta som har påvisats kan man se att båda är en bidragande faktor.  
 
Sammanfattningsvis, inom en genusrättsvetenskaplig metod så är målet att nå en slutsats som 
kan leda till förändring men framför allt att upplysa om eventuella brister som kan finnas. 
Slutligen så kan man se att det föreligger brister på hur den gällande rätten tillämpats och 
skapar en skillnad mellan typiskt manliga och kvinnliga arbetsmiljöer.   
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Bilaga A, Vanliga Manliga Yrken 
Statistik från 2014 253 

SSYK Yrke Män Totalt arbetande % är män 

3322 Företagssäljare 65 049 91 176 71 % 

4322 Lager/terminal 57 480 73 389 78 % 

8332 Lastbilsförare, varutransport 52 098 55 216 94 % 

2512 Mjukvaruutvecklare osv 50 710 64 238 79 % 

7111 Träarbetare osv 41 995 42 519 99 % 

7223 Metallarbetare, maskinoperatör. 39 986 46 286 86 % 

5223 Butikssäljare, fackhandel 37 373 89 325 42 % 

5152 Fastighetsskötare 32 756 37 233 88 % 

7231 Fordonsmekaniker 30 130 31 392 96 % 

7411 Installations/service elektriker 28 560 29 058 98 % 

2341 Grundskollärare 23 031 94 494 24 % 

5222 Butikssäljare, dagligvaror 22 764 70 771 32 % 

7233 UH-Mek 22 224 22 920 97 % 

2143 Civilingenjör el-teknik 21 425 25 519 84 % 

2422 Planerare osv 20 408 56 517 36 % 

3113 Ingenjör/tekniker elteknik 20 311 23 429 87 % 

8331 Chaufför, av persontransport 19 756 23 121 85 % 

9412 Biträde, restaurang 19 643 61 014 32 % 

1120  VD mfl 19 281 22 860 84 % 

7125 VVS montör ... 18 623 18 845 99 % 

  

                                                
253 Statistiska centralbyrån, statistik från 2014 på Sveriges arbetsmarknad 
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Bilaga B, Vanliga Kvinnliga yrken 
Statistik från 2014254 

SSYK Yrke Kvinnor Totalt arbetande % är kvinnor 

5321  Undersköterskor etc. 126 107  135 970  93%  

2341 Grundskollärare 71 463 94 494  76 % 

5311 Barnskötare 69 069 77 178 89 % 

2343 Förskollärare 68 179 71 374 96 % 

5330 Vårdbiträden 63 391 76 879 82 % 

4119 Kontorsassistenter osv. 60 014 76 285 79 % 

9111 Städare 52 569 69 081 76 % 

5223 Butikssäljare, fackhandel 51 952 89 325 58 % 

5343 Personliga Assistenter 51 467 68 105 76 % 

5222 Butikssäljare, dagligvaror 48 007 70 771 68 % 

9412 Restaurang- och köksbiträden 41 371 61 014 68 % 

5342 Vårdare osv 41 139  54 433 76 %  

2221 Grundutbildade sjuksköterskor 40 289 44 840 90 % 

2422 Planerare & utredare m.fl.  36 109 56 517 64 % 

4111 Ekonomiassistenter m.fl.  33 541 38 444 87 % 

5323 Undersköterskor vård & special AVD 30 778 33 427 92 % 

3322 Företagssäljare 26 127 91 176 29 % 

5120 Kockar osv 20 133 37 219 54 % 

5221 Butikschefer osv 19 698 32 536 61 % 

3313 Redovisningsekonomer 19 301 24 513 79 % 

 

                                                
254 Statistiska centralbyrån, statistik från 2014 på Sveriges arbetsmarknad 
 


