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1 Inledning 
 

I dag är frågan om bemanningsföretag och dess för- och nackdelar en ständigt aktuell fråga. 

Det diskuteras mycket kring flexibilitet kontra trygghet och villkor samt företagens väl och ve 

mot de anställdas behov.  

 

Arbetsmiljörelaterade frågor och ansvar för rehabilitering av arbetstagare kan på många sätt 

vara svårt att navigera sig fram genom. Tilläggs till ekvationen att arbetstagaren anställs av ett 

företag men utför arbete på och för ett kundbolag blir det hela på intet sätt lättare då olika 

frågor av praktiska skäl måste skötas av olika aktörer. Men frågor av mindre praktisk natur? 

Psykosocial arbetsmiljö och rehabilitering av personal?  

 

Ska bemanningsbolaget hållas ansvarigt för arbetsmiljön på ett annat företag eller ska det 

bolag som hyr in extra bemanning ansvara för arbetskraft som anställts av ett annat bolag?   

 

Den psykosociala arbetsmiljön är viktig för att arbete ska kunna skötas på bästa sätt men 

faller ibland i skymundan. Det är lättare att förebygga fysiska skador genom 

skyddsutrustning, ergonomiska stolar och bord, säkerhetsutbildning av personal och så vidare. 

Det är också lättare att rehabilitera ett trasigt knä än en trasig själ. En bruten arm än 

alkoholism eller narkotikamissbruk.  

 

Tidsberäkning av den period den anställde behöver för att genomgå rehabilitering är också 

svårare när det rör sig om rehabilitering av psykosociala besvär än fysiska sådana.  Ett brutet 

ben har en viss läkningstid om det inte uppstår komplikationer medan psykosocialproblematik 

är mer individuell till sin natur. 

 

Enligt Folkhälsomyndigheten är självmord den vanligaste dödsorsaken för män i 

åldersgruppen femton till fyrtio år. I samma åldersspann bland kvinnor är cancer den enda 

dödsorsaken som är mer frekvent än självmord.1 

 

                                                
1  http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/livsvillkor-och-levnadsvanor/psykisk-halsa/struktur-for-
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Statistiken över just död genom suicid visar på att det är ett aktuellt folkhälsoproblem och 

därmed rimligtvis också påverkar arbetsmarknaden och dess parter. Arbetslivet existerar ju 

inte i någon slags parallell verklighet där omvärlden inte har något inflytande.  

 

Samtidigt som självmordssiffrorna bland unga män är högre än bland kvinnorna är det 

vanligare bland kvinnor att läggas in för vård på sjukhus med anledning av 

självskadebeteenden. Män är dock oftare inskrivna på sluten psykiatrisk vård medan kvinnor i 

många fall har kontakt med och medicineras av psykiatrins öppenvård.2  

 

Självskattningar ligger ofta till grund för statistik över ohälsa, även sådan som inte 

nödvändigtvis leder till diagnostiserade psykiska sjukdomar och syndrom. De skattningar som 

gjorts i landet visar att kvinnor i regel mår psykiskt sämre än män eller i vart fall har färre 

dagar de upplever som goda ur perspektivet mental hälsa. Även utbildningsnivå och typ av 

arbete har betydelse och har skillnader för denna typ av problematik då högt utbildade skattar 

sig som mer hälsosamma än vad de som har lägre utbildningsgrad.3 

 

Av de vuxna som lider av psykiska besvär av olika slag är det vanligaste trötthetssymptom 

följt av problem med sömnen.4 Nummer tre på listan är ångest.  

 

Sådan ohälsa kan leda till sjukskrivningar eller oförmåga att utföra arbete i samma grad eller 

av samma kvalité som innan symptomen uppstod. Alltså är det ett reellt bekymmer för 

arbetsmarknaden och dess parter.   

  

 

 

 

 

                                                
2 http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/livsvillkor-och-levnadsvanor/psykisk-halsa/nulage-

psykisk-halsa/skillnader-mellan-konen/, 2015-04-02. 
3 http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/livsvillkor-och-levnadsvanor/psykisk-halsa/nulage-

psykisk-halsa/skillnader-mellan-utbildningsnivaer, 2015-04-02. 
4 http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/livsvillkor-och-levnadsvanor/psykisk-halsa/nulage-

psykisk-halsa/ 
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2 Syfte och avgränsning 
 

Syftet med arbetet är att undersöka vem som bär ansvar för psykosocial arbetsmiljö och 

rehabiliteringsansvar för inhyrd arbetskraft och analysera innebörden av detta för berörda 

parter. 

 

Precis som med alla diskussioner om bemanningsbolagens vara eller icke vara finns det alla 

varianter av åsikter. Jag vill belysa problematiken kring vem som har ansvar när det gäller 

psykosocial arbetsmiljö och rehabiliteringsåtgärder.    

 

Jag kommer inte beröra fysisk arbetsmiljö annat än förbigående i rehabiliteringsfrågan eller i 

vissa fall för att förklara begrepp eller former av ansvar där praxis endast behandlar just 

fysiska förhållanden. Inte heller fartygsarbete tas upp då det området särregleras och inte 

faller inom ramen för arbetet. Jag avgränsar mig även så till vida att eventuella olikheter 

mellan branschgrenar inte tas upp. Det handlar alltså om inhyrd arbetskraft i stort.  

 

Det är inte min avsikt att beskriva eller analyser detta ur en sidas perspektiv. Jag ämnar 

diskutera för- och nackdelar med regleringen för uthyrningsbolag, kundbolag, arbetstagare 

och till viss del den påverkan det ger för samhället i sin helhet. Därför används inget specifikt 

och ensidigt perspektiv eller därtill hörande teoretisk modell. Jag har heller inga ambitioner 

om att föra något de lege ferenda resonemang.  

  

Arbetsmiljöfrågan kommer att utgöra den stora delen av arbetet medan rehabilitering får en 

något begränsad del i den här framställningen. Först och främst tas frågan 

rehabiliteringsansvar upp för behovet av rehabiliteringsåtgärder kan vara en konsekvens av 

bristfällig arbetsmiljö. 

 

Arbetskraft som inte rehabiliteras kan också utgöra ett psykosocialt arbetsmiljöproblem eller i 

vart fall påverka arbetsmiljön negativt. Därmed finns en relevans i att ta hänsyn till 

rehabiliteringsfrågan.  
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2.1 Frågeställningar 

För att uppfylla syftet behöver en del frågor besvaras. Vad menas med psykosocial 

arbetsmiljö? Vad innebär inhyrd arbetskraft och hur regleras den? Vilka krav ställs gällande 

rehabilitering av arbetstagare? Hur fördelas ansvaret för inhyrd arbetskraft? Vem bär ansvaret 

och för vad? Hur långtgående är dessa typer ansvar? 

 

 

 

2.2 Metod och material 

Jag använder mig av en rättsvetenskaplig metod varför rättskälleläran utgör utgångspunkten 

för att beskriva gällande rätt. Materialet eftersöks genom databaser såsom Karnov och Zeteo 

men också via litteratur och arbetsmiljöverkets hemsida där föreskrifter och rapporter från 

myndigheten återfinns. Därefter tar jag del av den insamlade och sorterade informationen. Jag 

redogör sedan för rättsläget varpå materialet analyseras för att kunna sammanställa resultatet. 

Även viss bakgrund till dagens lagstiftning läggs till grund för detta varför det förekommer 

redovisning av tidigare regler där det är relevant. Sedan förs en diskussion om den rådande 

situationen på arbetsmiljöområdet. 

 

Med hänvisning till metoden utgörs materialet till största del av de klassiska rättskällorna: 

lagstiftning, förarbeten, och praxis. Därtill läggs material i form av arbetsmiljöverkets 

föreskrifter och rapporter eftersom det är av särskild relevans då utredningarna som gjorts och 

myndighetens beslut har en viktig funktion i sammanhanget.  

 

Beträffande arbetsmiljö för in- och uthyrning av arbetskraft är doktrinen i princip obefintlig. 

Av den anledningen ingår det inte heller någon sådan i materialet. 

 

Även när det gäller psykosocial arbetsmiljö bland bemanningsarbetare i Sverige är även 

praxis i princip obefintlig varför rättsfallen är valda för att förklara hur psykosocial 

arbetsmiljö och rehabiliteringsfrågor hanteras under mer traditionella 

anställningsförhållanden. Däremot finns en förskrift från åttiotalet som på ett tydligt sätt 

framför vad begreppet psykosocial arbetsmiljö kan innehålla. 

 



   8 
 

Med den grund detta utgör dras sedan slutsatser genom att redogöra för vilka krav som ställs 

på psykosocial arbetsmiljö och rehabilitering och därefter sammankoppla detta till regleringen 

av bemanningsbranschen.  

 

Den praxis som ingår i materialet har valts ut med kriterierna att rättsfallen dels är nära i tiden 

och dels har relevans som exempel på området och som förklaringsmodell för situationen på 

arbetsmarknaden. Tidsaspekten har i detta fall betytt inom de senaste fyra åren med undantag 

för målet från 2008 om arbetsförmedlarna som valdes för att fallet om huruvida 

arbetsgivarens beteende kan leda till sjukskrivningar och därmed även eventuellt ekonomisk 

ersättning till arbetstagare, hänför vissa utgångspunkter till ovan nämnda mål. 

Arbetsförmedlarfallet är också intressant för att bryta upp bilden av att arbetsgivaren alltid är  

den part som är ursprung till arbetsmiljöproblem.  

 

Målet om mobbning i Krokoms kommun valdes för att det rör en extremt känslig och svårlöst 

situation som, om prövningstillstånd för högsta instans ges, kommer att få en stor betydelse 

för psykosocial arbetsmiljö överlag i Sverige. Det skulle också ge frågor om psykosocial 

arbetsmiljö ett uppsving och bidra till debatt kring området. Med andra ord är det ett väldigt 

viktigt fall i sammanhanget.  
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3  Grundläggande om arbetsmiljö och rehabilitering 
 

Avsnitt tre ämnar ge en tydlig översikt av grundläggande arbetsrätt för att besvara 

frågeställningarna som angavs i arbetets syfte. Främst handlar det dock om att ge en grund för 

analysen och att förklara de regler som är nödvändiga för att, på ett enkelt sätt, förstå vad 

uppsatsen bygger på och handlar om. 

 

 

 

3.1 Allmänt om arbetsmiljö 

Begreppet arbetsmiljö är komplext och innehållsrikt. Även vid begränsning till specifikt den 

psykosociala delen finns det en lång rad möjliga problem och situationer som kan innefattas.  

 

Kraven på arbetsmiljön är av naturliga skäl olika för olika typer av arbetsuppgifter. Enligt 

Arbetsmiljölagen (1977:1160) (AML) handlar det till största del om säkerhetshänsyn och att 

minimera skaderisker. Det beskrivs i AML 2 kap 4-6§§ röra sig om skadliga ämnen som 

kemikalier, diverse maskiner och dylikt. Under vissa förutsättningar kan arbetsmiljön få stå 

tillbaka för andra hänsyn. Arbete till sjöss berörs särskilt då det finns vissa särregleringar i 

lagen som anger extra säkerhetsangivelser för just fartygsarbete.  

 

Att arbetsmiljö inte bara rör sig om det rent fysiska utan även psykosocial miljö klargörs i 

AML 2 kap 3§. Exempelvis nämns ljud och ljus särskilt vilka kan skapa hörselnedsättningar 

men också stress som kan leda till psykisk ohälsa i form av sömnproblem, depressioner, 

utmattningssymptom och dylikt. Det begränsas emellertid inte till dessa former av besvär. 

Arbetsplatsen ska också ha god luft.   

 

I motivet till AML skrivs om att arbetsmiljön inte ska tänkas på i termer av miniminivåer som 

ska uppnås. Det förbyggande arbetet ska ses i ett vidare perspektiv och ta hänsyn till 

mänskliga behov i bred bemärkelse.5 

 

                                                
5 Proposition 1976/77:149 sid 58. 
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Enligt AML 2 kap 3§ ska också arbetsplatsen utformas och inredas på ett sätt som främjar en 

god arbetsmiljö. Lokalerna ska därför konsekvent underhållas för att upprätthålla miljön 

vilket kan utläsas i AML 3 kap 2§ st 3. 

 

AML 3 kap 2§ st 3 innehåller också skyldigheterna nedan. Arbetsgivare ska alltid sträva efter 

möjligheter för arbetstagarna att ha samarbeten, sociala kontakter och inflytande på 

arbetsplatsen. Regleringen ställer även krav på anpassning utifrån olika arbetstagares 

förutsättningar både rörande psykiska aspekter och fysiska sådana. Lagen kräver i detta 

hänseende att även arbetstider och löner beaktas.  

 

Arbetsgivaren ska möjliggöra att arbetstagare får såväl samarbetskrävande uppgifter som egna 

sådana. Variation i arbetet ska eftersträvas och alltför strikt styrning från ledningen ska 

undvikas. Eventuella negativa följder av ensamarbete ska tas i beaktan innan arbetstagaren 

sätts in att vara helt på egen hand i enlighet med AML 3 kap 2c§ st 2. I st 2 av samma 

paragraf uttrycks att den företagshälsovård som arbetsgivaren har skyldighet att 

tillhandahålla, om förhållanden på arbetsplatsen medför behov av sådan, ska bestå av 

oberoende experter. Företagshälsovårdens kunskaper ska också användas förebyggande. 

 

Även arbetstagaren har skyldigheter. Deltagande i arbetsgivarens arbetsmiljöarbete och 

genomförande av åtgärder som ska införlivas är ett krav som återfinns i AML 3 kap 4§ st 1. I 

samma lag 2 kap 7§ st 1 står att det, vid behov av skyddsanordningar, är arbetsgivarens 

skyldighet att tillhandahålla sådana och på ett tydligt sätt informera om att dessa krävs. 

Arbetstagaren har då enligt AML 3 kap. 4§ st 1 en plikt att använda de skyddsanordningar 

arbetsgivaren föreskrivit som nödvändiga.  

 

Om ett företag har fem eller flera arbetstagare i arbete på regelbunden basis kräver AML 6 

kap 2§ st 2 att arbetsplatsen ska ha ett skyddsombud vald av de anställda. I 6 kap 6§ och 10§ 

st 1 anges att skyddsombudet inte får hindras på något sätt och ska tillhandahållas den 

information som krävs för att denne ska kunna fullgöra sin förtroenderoll. Detta kräver också 

att skyddsombudet i rollen som förtroendeman ska beviljas ledighet när det är nödvändigt för 

möjligheten att utföra detta uppdrag vilket AML 6 kap 5§ behandlar.  

 



   11 
 

Den grundläggande utbildning och kompetensutveckling som krävs att förtroendemannen 

tillgodogör sig för sitt uppdrag ska besörjas av arbetsgivaren och arbetstagarna gemensamt 

enligt AML 6 kap 4§. 

 

När ett skyddsombud företräder arbetstagarna som finns på en arbetsplats arbetsgivaren inte 

råder över ska skyddsombudet beredas möjlighet att få tillträde till den arbetsplats 

arbetstagarna sysselsätts, AML 6 kap 10§ st 2. Detta genom att den arbetsgivare som har 

rådighet över verksamhetens utrymmen är skyldig att möjliggöra sådant tillträde.  

 

AML 6 kap 10§ st 3 i samma lagrum anger att en arbetsgivare inte får försämra 

skyddsombudets villkor under och efter uppdraget som förtroendeman med anledning av 

dennes uppdrag. Skulle denna regel inte finnas vore det troligtvis vara svårare att få fram en 

arbetstagare som är villig att ta rollen som företrädare för de anställda. 

 

Vid sysselsättning av över femtio arbetstagare ska det i enligt AML 6 kap 8§ st 1 finnas en 

skyddskommitté. Det kravet ska också tillgodoses oavsett hur många som arbetar i 

verksamheten om arbetstagarna uttrycker att de vill ha en skyddskommitté. 

 

Till skillnad från skyddsombud ska en sådan kommitté innehålla representanter för båda 

parter. En annan dimension, som återfinns i AML 6 kap 8§ st 2 är att representanter för 

arbetstagarna i skyddskommittéer väljs av kollektivavtalsbärande fackorganisation om sådan 

finns på arbetsplatsen i fråga. 

 

Skyddskommittén har som uppdrag att bevaka och delta i arbetsmiljöplaneringen på 

arbetsplatsen. Därutöver ska kommittén diskutera, exempelvis men inte begränsat till, 

arbetsanpassning, rehabilitering, företagshälsovård och arbetsmiljöutbildning. Detta följer av 

AML 6 kap 9§. 
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3.2 Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd 

En äldre skrivelse, innehållande allmänna råd från arbetarskyddsstyrelsen (ASS), som 

återfinns hos AMV beskriver mer ingående vad som är att anse som psykosocialt i 

arbetsmiljösammanhang.6 ASS var en myndighet som startades 1949 som sedan, tillsammans 

med Yrkesinspektionen, ombildades till nuvarande AMV 2001.7    

 

ASS gör i denna skrivelse till viss del en uppdelning av olika former av besvär. 

Psykosomatiska problem exemplifieras som huvudvärk, hjärt- och kärlbesvär eller allergiska 

reaktioner, rent psykiska sjukdomar som ångest och depression och sist men inte minst 

beskrivs sociala besvär som exempelvis missbruk och ”avvikande beteenden”.8 Vad som 

menas med avvikande beteenden klargörs inte i föreskriften. 

 

I de allmänna råden finns information om hur ohälsa och skador kan uppstå. Bland annat 

förklaras att det kan röra sig om fysiska element såsom kemikalier som påverkar hjärnan på 

grund av exempelvis inhalering under längre tid.9 ASS menade också att bullernivåer kan vara 

antingen för höga eller för låga. Högt ljud kan medföra huvudvärk och liknande medan en för 

tyst miljö är stressande för arbetstagaren.10 

 

Vid hälsopåverkan baserad på upplevelser på arbetsplatsen menade ASS att det till viss del 

har att göra med självkänsla och bilden arbetstagaren har av sin roll.11 Där uttrycks vikten av 

att få ta ansvar och fatta beslut i sin yrkesroll.  

 

Det poängteras att det är viktigt att instruktioner för säkerhet och skyddsutrustning motiveras 

så att personalen förstår farorna och inte ignorerar detta för att framstå som en mer effektiv 

arbetare.12 

 

 
                                                
6AFS 1980:14.  
7 Nationalencyklopedin, sökord ”Arbetarskyddsstyrelsen”. 
8 AFS 1980:14, sid 4. 
9 Ibid. 
10 Ibid sid 8. 
11 Ibid sid 4. 
12 Ibid sid.8. 



   13 
 

Särskilt intressant är, enligt mig, att ett särskilt avsnitt tillägnas sociala kontakter på 

arbetsplatsen. Bilden som ges är att socialt samspel utgör en viktig grund för trygghetskänslan 

och, mer självklart, gemenskapen.13 Ensamarbete beskrivs som en extra påfrestande och 

oroande situation där arbetstagare utsätts för risken att måste lösa svåra situationer på egen 

hand eller skada sig utan tillgång till hjälp.14  

 

Trots att dokumentet författades för över trettio år sedan är det högst relevant då det ger en 

väldig god ledning i den psykosociala begreppsbilden. 

 

AMV har också en kunskapssammanställning om arbetsmiljö angående 

bemanningsbranschen.15 I sammanställningen finns uppgifter om diverse forskningsprojekt 

och vad som framkommit i internationella studier på området. Det skrivs även om 

anställningstrygghet och inkomsttrygghet men även anställningsbarhet.16 De olika forskningar 

som hänvisas till visar att bemanningsanställda har en betydligt lägre känsla av dessa 

tryggheter än de som har mer traditionella anställningsformer.17  

 

Otryggheten kan leda till problem av psykosocial natur då det i många fall kan skapar stress 

och mental påfrestning samt viss ångest att inte veta hur lönespecifikationen kommer 

innehålla eller hur länge arbetstagaren får behålla sitt arbete. De som redan har anlag för eller 

tendenser till psykiska bekymmer hamnar då i en förhöjd risksituation.  

 

En annan komponent som tas upp är möjlighet till kompetens- och karriärsutveckling samt att 

få använda sin kompetens i så stor utsträckning som rimligtvis kan tillåtas.18 Denna slutsats är 

i linje med 1980-års allmänna råd angående vikten av att få ta ansvar. Det visar även 

balansgången mellan det positiva i att tilldelas ansvar och risken för att ansvaret blir för 

betungande och mentalt påfrestande för arbetstagaren.   

 

                                                
13 Ibid sid 7. 
14 Ibid. 
15 Rapport 2013:10 
16 Ibid sid 21. 
17 Ibid. 
18 AFS 1890:14 sid 5. 



   14 
 

Sammanställningen ger också för handen att inhyrd personal måste behandlas såsom ordinarie 

arbetskraft för att arbetstagaren ska kunna känna sig tillfreds med arbetet. 19  Personlig 

utveckling och stöd för arbetstagarnas förmåga till problemlösning är viktigt ur det 

psykosociala perspektivet.  

 

Arbetstillfredställningen är mindre för just bemanningsarbete, vilket kan förklaras genom att 

många är överkvalificerade för arbetet de utför för kundbolaget.20 Det finns nämligen en 

koppling mellan hur krävande arbetsuppgifterna är och hur nöjd arbetstagaren känner sig på 

jobbet. För svåra arbetsuppgifter utgör en stor påfrestning medan sysselsättning som inte 

bjuder på utmaningar innebär att arbetstagaren inte utvecklar sina kunskaper.    

 

Det är, enligt forskningen, vanligare att bemanningspersonal har sysselsättningar med höga 

krav kombinerat med låga kontrollmöjligheter för arbetstagaren än ordinarie arbetsstyrka, så 

kallade ”spända jobb”. 21  Som motvikt till detta kan tilläggas att inhyrda arbetstagare även i 

större utsträckning än andra har arbeten med låga krav, ”passiva jobb”.22 

 

Rapporten beskriver i den sammantagna bilden att inhyrd personal har en sämre psykosocial 

arbetsmiljöupplevelse än arbetstagare som har mer varaktiga arbetssituationer. Det beror på 

de tidigare nämnda faktorerna: arbetstillfredsställelse, anställningstrygghet och känsla av 

anställningsbarhet.23  

 

En intressant aspekt är att också den ordinarie personalen upplever sämre tillfredställning i 

arbetet på bolag som använder sig av bemanningsarbetskraft vid behov.24    

 

 

 

 

                                                
19 Rapport 2013:10, sid 22. 
20 Ibid sid 25. 
21 Ibid sid 26. 
22 Ibid. 
23 Ibid. 
24 Ibid. 
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3.3 Krav på systematiskt arbetsmiljöarbete 

AMV har utfärdat föreskrifter där arbetsgivarens roll och uppgift beskrivs mer utvecklat. Där 

framgår att undersökning, genomförande och uppföljning av arbetsmiljöåtgärder är en del av 

det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) som ska användas i förebyggande syfte.25  På 

samma sätt ska också en god arbetsmiljö uppnås. SAM ska vara en genomgående del av 

verksamheten och inbegripa såväl psykosocial som fysisk arbetsmiljö.26 

 

SAM kräver att det ska, både löpande och vid ändringar i verksamheten, göras 

riskbedömningar i skriftlig form där allvarsgraden av eventuella risker ska framgå.27 Om 

ohälsa eller olycksfall ändå sker ska detta dokumenteras på samma sätt som riskerna. Orsaken 

till skadorna ska också utredas. En sammanställning av arbetsrelaterade skador ska göras 

årligen.28   

 

Arbetsgivaren har också en skyldighet till uppföljning av SAM som, i de fall där det finns fler 

än tio arbetstagare, ska dokumenteras skriftligen.29   

 

Ansvaret för arbetsmiljön ska delegeras ut i verksamheten genom att arbetsledare, chefer eller 

andra arbetstagare som ges arbetsmiljöuppgifter för att minimera risker.30 Med detta följer 

även arbetsgivarens ansvar för att kompetensutveckling hos de arbetstagare som får sådana 

uppgifter sker. En arbetstagare som tilldelats arbetsmiljöuppgifter ska utbildas i viktiga 

arbetsmiljöregler.31 

 

Att överlämna delar av arbetsmiljöansvaret till en arbetstagare kan även kräva att vissa 

befogenheter tilldelas denne för att möjliggöra utförandet av uppgifterna. Även nödvändiga 

resurser ska delas ut. 

  

                                                
25 AFS 2001:1 2§. 
26 AFS 2001:1 3§. 
27 Ibid 8§. 
28 Ibid 9§. 
29 Ibid 11§. 
30 AFS 2003:4 6§. 
31 AFS 2001:1 6§ St 2. 
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I vissa fall innebär dock inte förflyttningen av ansvar inte att övre chefer står utan ansvar. Det 

kan också helt eller delvis kvarstå på grund av omständigheterna. 

 

Allt detta sammantaget pekar på vikten av systematik i arbetsmiljörelaterade frågor och är 

därutöver en hjälp för arbetsgivare när det gäller hur lagstiftningen ska användas. Det ger en 

fingervisning om vad som krävs för att arbetsgivaren ska ha fullgjort sitt ansvar och därmed 

inte på samma sätt riskera att måsta betala företagsbot för arbetsmiljöbrott. En annan sida av 

myntet är att det klargör vad arbetstagare kan förvänta sig och kräva av sin arbetsgivare. 

 

Systematiken i arbetsmiljöarbetet ska utgöra en trygghet för alla inblandade och underlätta vid 

eventuella uppkomster av skador eller risker. 

 

 

3.3.1  B 399-14 - Mobbning på arbetsplatsen 

I en dom från HovR för nedre Norrland hanterades fråga om ansvar i samband med att en 

anställd på Krokoms Kommun begått självmord.32 Den anställde (LP) hade under en lång 

period mått dåligt i arbetet på grund av en konflikt med en av sina chefer (BB) och varslades 

senare om uppsägning trots att arbetsgivarsidan var medveten om suicidal benägenhet. LP 

hade 2009 påtalat för en av cheferna (SE) att han kände sig mobbad av BB och även bett om 

omplacering med anledning av detta.   

 

LP hade tidigare mått bra i arbetet men en tid efter att BB tagit över som chef på arbetsplatsen 

började flera av LPs kollegor skicka skriftliga uppgifter till funktionschefer om att något inte 

stod rätt till. Det framgick då att kollegorna uppfattade att det fanns en konflikt mellan BB 

och LP och att den senare mått dåligt på grund av detta under en längre tid.  

 

SE utförde i samband med detta en så kallad mobbningsutredning. SE kom genom 

utredningen fram till att BB inte kränkt eller särbehandlat LP på något negativt sätt. Efter ett 

möte där SEs bedömning framfördes, var LP inte i någon större utsträckning närvarande på 

arbetet.  

 

                                                
32 Hovrätten för nedre Norrland, B 399-14. 
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Med anledning av frånvaron skickade arbetsgivaren en underrättelse till LP om att det fanns 

planer på att eventuellt avskeda honom. Varslet skulle behandlas under en överläggning med 

LP. Mötet genomfördes dock aldrig då LP avlidit genom suicid tidigare samma dag som 

överläggningen skulle hållas. 

 

LPs familj väckte frågan om SE och UN ansvarade för LPs död genom försummelse av sina 

skyldigheter på arbetsplatsen. HovR behandlade därför lagstiftning gällande vållande till 

annans död, vållande till sjukdom och arbetsmiljöbrott.     

 

Vid det möte där LP själv påpekade sina besvär med BB deltog varken UN eller SE. Däremot 

samtalade SE och LP om de sömnsvårigheter och magont LP upplevde i samband med arbetet 

och konflikten han tyckte sig ha med BB. Efter samtalet fick SE uppfattningen att det fanns 

en begynnande depression hos LP. UN påstod sig fått höra om problematiken först efter jul 

2009.  

 

Kommunen hade delegerat arbetsmiljöansvaret till UN som delegerat vidare dessa uppgifter 

till SE. UN förstod på allvar att problemen var stora efter LPs kollegors skrivelse våren 2010. 

Vid denna tidpunkt tog UN kontakt men SE, personalchefen och företagsvården. AG önskade 

då att LP skulle ha besök hos läkare. LP ville dock tänka över saken och var något ovillig. 

Han övertalades på ett senare möte som hölls med anledning av AGs oro för LPs tillstånd. LP 

var upprörd över att han kallats på nytt.  

 

LP träffade psykolog Henrik Brodin (HB) som då bedömde att det inte förelåg suicidala 

tendenser. HB ansåg även att LPs känsla av att bli kränkt och ifrågasatt var oproportionerlig 

för situationen så som den framställdes. LP hade senare även möten med specialistläkare Mats 

Johansson (MJ) som sjukskrev honom och satte in medicinering. Sjukskrivningen gällde fram 

till 10 juni 2010 vilket också var datumet LP tog sig av daga.   

 

HovR konstaterade att skyldighet att sätta in åtgärder uppstod efter att LPs ohälsa 

uppmärksammades av cheferna. Det konstateras också att psykosociala förhållanden är mer 

svårlösta än fysiska eftersom det handlar om upplevelser. HovR menade därför att det krävs 

större eftertänksamhet för att komma till bukt med problemet. Domstolen ansåg att det var 

felaktigt att arbetsledaren själv gjorde mobbningsutredningen. 
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HovR kom fram till att det visserligen fanns oaktsamhet i viss mån från UN och SE men att 

det inte var till sådan grad att det kunde medföra ansvar i form av vållande till annans död 

eller vållande till annans sjukdom. Bedömningen påverkades bland annat av att LP lämnat 

olika önskemål gällande eventuell omplacering vid olika tillfällen. Beaktansvärt var även att 

LP motsatt sig den hjälp som faktiskt erbjöds genom att argumentera för att problemet inte 

berodde på eller låg hos honom.  

 

Fallet är, enligt mig, särskilt intressant ur det perspektivet att mobbning på arbetsplatsen kan 

leda till så allvarliga konsekvenser i ATs liv samt att det är en fråga om ord mot ord och 

enskildas upplevelser. Som HovR också konstaterar är frågan om vad en bra lösning skulle 

vara mer komplicerad och mångfacetterad än den skulle varit vid ett fysiskt 

arbetsmiljöproblem.  

 

Enligt media har domen överklagats till Högsta domstolen (HD) den 30:e mars 2015 men det 

är ännu oklart om prövningstillstånd meddelas.33 Skulle prövningstillstånd meddelas i fallet 

kommer HDs bedömning klargöra en stor fråga om psykosocialt arbetsmiljöansvar.  

 

Det skulle vara av stor vikt för arbetsmarknaden och dess parter att få ett prejudikat i frågan 

om ansvarsroller och vad som kan krävas av en arbetsgivare i liknande situationer samt hur vi 

ska se på händelser som innebär att människoliv kanske till och med hotas av sociala faktorer 

på arbetet. Hur sådana fall ska hanteras behöver fastslås.  

 

 

3.3.2 AD 2008 nr 91 – Beteendeproblem i interna och externa relationer  

Två arbetsförmedlare i Staffanstorp, KP och JM, avskedades med anledning av att de enligt 

arbetsgivaren drog ner den psykosociala arbetsmiljön och betedde sig illa mot arbetssökanden 

samt misskötte ärenden.34 Tvisten rörde huruvida avskedande eller i andra hand uppsägning 

var en legitim åtgärd. 

 

                                                
33 http://www.svt.se/nyheter/regionalt/jamtlandsnytt/riksaklagaren-overklagar-krokomsdom, 2015-03-31. 
34 AD 2008 nr 91. 
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KP fällde kommentarer av rasistisk natur om sin chef MN och sexistiska uttalanden mot andra 

kollegor samt arbetssökande personer. Även om de senare uttryckte han rasistiska åsikter. KP 

avslutade också på ett felaktigt sätt ärenden. 

 

Även JM var missnöjd med chefen MN och talade gärna högt om detta på ett illvilligt sätt. JM 

ansågs därutöver vara ”okollegial” då han genom underlåtelse av vissa uppgifter och 

informeringar skapade problematiska situationer för sina kollegor.  

 

Arbetsgivaren avskedade KP och JP utan att undersöka möjligheter för omplacering och 

menade att det inte heller kunde krävas att omplacering skulle vara aktuellt för denna 

situation. KPs och JPs beteende mot omgivningen påstods vara så problematiskt att 

arbetsmiljön blev omöjlig att hantera för övrig personal på arbetsplatsen.  

 

Förbundet å sin sida framförde att KP och JP inte alls skött ärenden på felaktigt sätt. Inte 

heller hade de betett sig illa vare sig gentemot kollegor eller utomstående individer som sökte 

sig till arbetsförmedlingen (AMS). Förbundet menade därför att avskedandet saknade 

giltighet och att uppsägning också skulle ses som ogrundat.  

 

Det var ostridigt att den psykosociala arbetsmiljön redan innan de påstådda händelserna och 

beteendena uppmärksammats var dålig på AMS i Staffanstorp. Vittnesmål från andra AT gav 

för hand att arbetsmiljön senare förbättrats och vid tiden för rättegången var god.  

 

AD bedömde att KPs beteende på jobbet visserligen var att se som misskötande av uppgifter 

men att det var något oklart huruvida de rasistiska och sexistiska kommentarerna var 

missförstånd eller provocerande för att få igång diskussioner samt att det rådde allt för olika 

uppgifter kring uttalandena. Med anledning av detta kunde beteendet inte anses vara av sådan 

allvarlig art att avskedande eller uppsägning var rättsligt grundat.  

 

I JMs fall ansågs det också att ärenden misskötts men att denne inte fått någon riktig 

möjlighet att korrigera sitt beteende från arbetsgivaren. Med anledning av detta var 

avskedandet inte heller i hans fall giltigt. Det var enligt AD inte heller en uppsägning.   

 

Detta visar, precis som i mobbningsfallet ovan, på problematiken med psykosociala 

bekymmer på en arbetsplats som grundar sig i arbetstagarens beteende eller hantering av 
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situationer gentemot övrig personal. Det är som tidigare nämnts en fråga om ord mot ord där 

även andra på arbetsplatsen kan ha olika uppfattningar om vad som hänt eller hur det ska ses.  

 

Det medför också att vittnesmåls trovärdighet och relevansen av sådana blir svårbedömt och 

domstolen får en väldigt tung uppgift i till vilken grad dessa kan ligga till grund för 

bedömningen.  

 

 

3.3.3 AD 2011 nr 14 – Har arbetsgivarens agerande lett till sjukskrivning? 

En arbetstagare (JG) arbetade på Oskarshamns tennisklubb och varslades efter fyra år på 

arbetsplatsen om uppsägning på grund av personliga skäl. 35 JG avskedades dock innan 

uppsägningen gått igenom.  

 

I tvisten om huruvida avskedandet eller uppsägningen varit giltiga uppkom också en fråga om 

arbetsgivarens agerande ledde till JGs sjukskrivning.  

 

Under JGs ledning växte ungdomsverksamheten i klubben men han var missnöjd med 

direktiven från den styrelse som var klubbens ledning. Direktiven var enligt JG oklara och 

därför svåra att rätta sig efter då han inte riktigt visste vad som förväntades.   

 

När kansliets personal drabbades av en allvarlig sjukdom ersattes inte denne, varför 

kansliuppgifter sköttes lite provisoriskt av olika personer i verksamheten. Innan detta hade 

också styrelsen haft besvär med att hitta en ny ordförande men slutligen funnit en sådan. Den 

nya ordföranden JJ hade tidigare haft en position som arbetsgivarens representant gentemot 

JG och det hade då funnits konflikter de båda emellan.  

 

Med anledning av de tidigare konflikterna mellan JJ och JG blev situationen ansträngd när JJ 

tillträdde som ordförande. I perioder försvårades JGs arbete av att denne motarbetades av JJ. 

JJ hade också sänt ett mail där hon menade att klubbens framtid var beroende av att JG 

försvann från klubben.  

 

 

                                                
35 AD 2011 nr 14. 
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Arbetsgivaren menade att JG överskridit sina befogenheter. Något som JG bestred med 

argumentet att han handlat utifrån de instruktioner styrelsen meddelat honom. Då JG i princip 

ensam uppdrogs att hantera en turnering för klubben blev hans arbetssituation än mer 

tungrodd. Förbundet kontaktade av den anledningen klubben med en 

förhandlingsframställning för att reda ut arbetsförhållandena för JG.  

 

Efter ovan nämnda kontakt ansträngdes relationen arbetsgivaren och JG emellan ytterligare 

och en varning på grund av överskridande av befogenheter tilldelades honom. Lite mindre än 

en månad efter varsel om uppsägning varslades JG istället om avskedande.  

 

AD bedömde att det varken fanns giltig grund för uppsägning eller avskedande. Det fanns 

heller inte tillräckligt samband mellan arbetsgivarens agerande och JGs sjukskrivning som 

följde avskedandet. 

 

Det uttalades av domstolen att det i regel inte kan anses vara arbetsgivarens uppgift att stå för 

ekonomiska konsekvenser av sjukskrivningar som påbörjas efter att en arbetstagare inte 

längre står under kontrakt med arbetsgivaren. Det tillades dock att det kan finnas situationer 

där arbetsgivaren är skadeståndsskyldig för sjukskrivning efter avslutad anställning om det 

kan visas att det finns ett starkt samband mellan arbetsgivarens hantering av 

arbetsförhållanden och en sådan sjukskrivning. 

 

Här ser jag en öppning för att det inte är rimligt att arbetsgivare undslipper ansvar bara för att 

anställningen upphört. Det visar att arbetsgivarparten inte kan behandla sina arbetstagare hur 

som helst och att arbetsgivaren inte heller får försvåra arbetstagarens arbetssituation till 

orimliga nivåer. Vad som kan anses godtagbart och under vilka förutsättningar ansvar stannar 

på arbetsgivaren uttalar sig inte domstolen om.  

 

Här är värt att notera att det skulle vara ohållbart att se detta på något annat sätt än som en 

minimal möjlighet. Arbetsgivaren har inte skyldigheter i form av rehabilitering eller 

ersättning för personal som inte längre har sin sysselsättning i verksamheten.  
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3.3.4 AD 2011 nr 26 – Säkerhetsrisk 

I vissa fall kan en arbetstagare, på grund av sina besvär, anses vara en säkerhetsrisk på 

arbetsplatsen varför arbetsmiljön försämras till den grad att arbetsgivaren vill säga upp 

arbetstagaren. Det är lättast att se vid fysiska risker hänförliga till beteendeproblem av 

arbetstagare som ännu är på arbetsplatsen. Fallet nedan rör dock psykosociala effekter av en 

arbetstagare som vid tillfället då arbetsgivaren ville påbörja uppsägning inte befann sig på 

arbetet. 

 

2011 kom ett fall upp i AD där arbetsgivaren menade att övriga på arbetsplatsen var rädda för 

en arbetstagare (AL) som efter fängelsestraff ville återgå i arbete.36  Arbetsgivaren ville därför 

säga upp AL så att denne inte kom tillbaka till arbetsplatsen efter avtjänat straff. AL hade 

dömts för mordförsök på sin hustru för vilket straffet bestämdes till fem års fängelse.  

 

Ingen av de övriga arbetstagarna var villiga att vittna om sin rädsla eftersom de var oroliga för 

vad det skulle kunna leda till. AL var sedan tidigare känd för sitt temperament på 

arbetsplatsen såväl som privat.  

 

AD konstaterade att det fanns saklig grund för uppsägning. Detta mot bakgrund av straffets 

längd och brottets allvarlighet. Däremot var den övriga personalens rädsla och därmed ALs 

eventuella påverkan på den psykosociala arbetsmiljön inte ett tillräckligt skäl för uppsägning 

trots orsaken till rädslan.  

   

Jag anser att fallet visar på attityden som råder när det gäller psykosocial arbetsmiljö och hur 

den ska vägas mot enskilda arbetstagares anställningsskydd. Det är i det här fallet också en 

fråga om att det inte på förhand kan bedömas om det faktiskt skulle bli ett arbetsmiljöproblem 

att arbetstagaren återkommer på arbetsplatsen. Påståenden om att en viss situation kommer att 

leda till stress eller skräck på arbetsplatsen är i viss mån spekuleringar och kan inte stödjas. 

Därför läggs ingen vikt vid sådana argument i fallet.   

 

 

 

                                                
36 AD 2011 nr 26. 
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3.4 Rehabilitering av arbetstagare 

Arbetsgivare har i allmänhet den grundläggande skyldigheten att påbörja rehabilitering av 

arbetstagare med exempelvis alkoholproblematik, olika typer av psykiska besvär och 

sömnlöshet. Detta genom att informera Försäkringskassan (FK) om att behov finns. 

Arbetsgivaren ska sedan anmäla eventuellt behov av rehabiliteringsåtgärder till FK.  

 

 Det framgår att arbetsgivaren ska samråda med arbetstagaren varpå FK ska underrättas, 

Socialförsäkringsbalk (2010:110) (SFB) 30 kap 6§ st. 1. Därefter har arbetstagaren sedan en 

skyldighet, genom SFB 30 kap 7§, att medverka till en effektiv rehabilitering av sina besvär. 

 

Arbetstagaren åläggs att kommunicera uppgifter som är tillräckliga för att utreda 

rehabiliteringsbehovet och att delta i rehabiliteringen till sin yttersta möjlighet, SFB 30 kap. 

7§. Utan samarbete och riktiga uppgifter från arbetstagaren kan inte rätt åtgärder sättas in och 

de åtgärder som eventuellt beslutas om blir verkningslösa om de inte aktivt efterlevs.  

 

FK ska, enligt SFB 30 kap. 8§ samt 10§ st.2, verka för att de aktuella myndigheterna och 

organisationerna faktiskt utför de åtgärder som krävs för rehabiliteringen och dess effektivitet 

samt att åtgärderna sätts in så fort som möjligt. 

 

Ansvaret för att vidare utreda behovet av rehabilitering och efter kommunikation med 

arbetstagaren samverka med sjukvård, arbetsgivaren, andra myndigheter och övriga berörda 

vilar på FK, SFB 30 kap. 9§ och 10§ st.2. 

 

Det följer av AML 3 kap. 2a§ st.3 att arbetsgivaren har ansvar för att ha en organiserad 

rehabiliteringsverksamhet och arbetsanpassning för sina anställda. Detta för att på bästa 

möjliga sätt kunna utföra sina lagstadgade skyldigheter. Arbetsgivaren ska utföra den 

arbetsanpassning som kan vara aktuell för rehabiliteringen och återkomsten till arbetsplatsen i 

fråga.  

 

Med andra ord ligger en stor del av ansvaret på FK då rehabiliteringsfrågan aktualiseras 

eftersom FK har en roll som ”spindeln i nätet” och därmed ska se till att alla berörda parter 

deltar aktivt för att säkerställa rehabiliteringens effektivitet.  
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När lag om (1962:381) om allmän försäkring (AFL) sedan blev en av de lagar som nu 

tillsammans utgör SFB gjordes vissa redaktionella ändringar. Till stor del var dock motiven 

liknande i den bemärkelse att regeringen argumenterade för att insatser som sätts in tidigt 

också får effekt tidigare. Det skulle leda till att sjukskrivningarna förkortas då arbetstagarna 

tillfrisknar fortare.37  

 

Det fanns, i AFL 22 kap. 3§, ett krav på arbetsgivaren att alltid göra 

rehabiliteringsutredningar om en arbetstagares tillstånd krävde en frånvaro på fyra veckor 

eller mer. Utredningarna skulle sedan skickas till FK inom åtta veckor. Skulle så inte ha skett 

skickade FK påminnelser efter nio veckor. I motiveringen till ändring av AFL ville regeringen 

avskaffa regeln eftersom den var överflödig och skapade mer besvär för parterna än 

nödvändigt.38 Ofta innehöll utredningarna inte heller någon relevant information för FK att ta 

del av. 

 

Sammanfattningsvis tar FK:s ansvar vid efter att arbetsgivaren, i enlighet med sina 

skyldigheter, påtalat att behov av åtgärder föreligger. Därutöver krävs, av naturliga skäl, 

samarbetsvilja från arbetstagaren för att det överhuvudtaget ska vara möjligt att sätta in rätt 

åtgärder samt att sedan lyckas genomföra dem. Det är trots allt arbetstagaren som ska 

rehabiliteras. Även med arbetstagarens bästa vilja kan vissa typer av rehabilitering vara 

särskilt svår för arbetstagaren att genomgå varför arbetsgivarens aktiva deltagande är av stor 

vikt för att lyckas med rehabiliteringen. 

 

 

3.4.1 AD 2013 nr 65 - Alkoholsjukdom och psykisk ohälsa  

I ett fall från 2013 hade ett industriföretag sagt upp en arbetstagare (MG) med anledning av 

att denne hade både alkoholrelaterade problem samt led av psykisk ohälsa.39 Den psykiska 

sjukdomen diagnostiserades 2009 som ”svår depressiv episod med psykotiska symptom” och 

innehöll känslor av att vara förföljd, vilket klassades som vanföreställningar och nedstämdhet. 

MG var inlagd på psykiatrisk klinik en period och sjukskrevs senare. Tidigare hade MG 

                                                
37 Proposition 2006/07:59 sid 21. 
38 Ibid sid 14. 
39 AD 2013 nr 65. 
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druckit på sin lediga tid men började nu självmedicinera till den grad att han ibland var 

berusad under arbetstid.  

 

2011 inlämnades ett läkarintyg där det framgick att MG var suicidal och gjort försök att ta sitt 

liv. Det fördes då ett rehabiliteringsmöte där det framkom att MG erbjudits behandling via 

kommunens missbruksenhet. MG hade enligt arbetsgivaren inte medverkat i rehabiliteringen 

då denna inte deltagit i möten för Anonyma Alkoholister, under perioder inte tagit den 

Antabus40 som förskrivits samt återfallit efter behandlingar.  

 

Arbetsgivaren menade även att det med hänvisning till arbetets karaktär krävdes en strikt 

alkohol- och drogpolicy för att upprätthålla säkerheten. Domskälen ger dock för hand att detta 

är vanliga bakslag i rehabilitering av alkoholsjukdom samt att MG:s psykiska besvär gjorde 

det än mer svårt för honom att följa föreskrifterna.  

 

AD bedömde i detta fall att rehabiliteringsmöjligheterna inte var uttömda. Det faktum att MG 

hade varit ogiltigt frånvarande från arbetet ansågs av AD bero på alkoholsjukdomen 

sammantaget med den psykiska problematiken. Arbetsgivaren sade därutöver upp MG när 

denne precis kommit ut från den senaste behandlingen och var i särskilt dåligt skick psykiskt.  

 

AD höll inte med om arbetsgivarens påstående om att MG inte medverkat i rehabiliteringen. 

MG hade deltagit seriöst på behandlingshemmen och till stor del gjort sin del i de tester 

arbetsgivaren krävde när han kom till arbetsplatsen igen. Den sammanhållna bedömningen 

ledde därför till att AD ogiltigförklarade uppsägningen. Tilläggas bör dock att en ledamot var 

av skiljaktig mening. 

 

Fallet visar att rehabiliteringsansvaret är så långtgående att arbetsgivaren måste ta med i 

beräkningen och ha förståelse för sjukdomens eller skadans natur. Vid missbruk är återfall 

under behandlingen vanligt varför det lägger en stor belastning på arbetsgivaren som får finna 

sig i kostnaden av att en arbetstagare kanske är borta i perioder eller kräver extra mötestid och 

åtgärder.   

 

                                                
40 Läkemedel som används vid alkoholavvänjning 
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För arbetstagaren är det förstås viktigt att få förståelse för just problemens natur eftersom det 

inte finns någon anledning att delta aktivt i en rehabilitering i vilken kraven är ouppnåeliga 

för arbetstagaren. Även arbetsgivaren har ett intresse av att rehabiliteringar som inleds också 

lyckas så att resurser inte läggs på arbetstagare som, med anledning av rehabiliteringens 

upplägg, inte kommer kunna återgå i arbete. I fallet ovan var omständigheterna än mer 

problematiska på grund av den psykiska ohälsa arbetstagaren led av.  

 

 

3.4.2 AD 2014 nr 3 - Avböjande av rekommenderad rehabilitering  

I ett annat fall avböjde arbetstagaren (BW) den rehabilitering som rekommenderats av läkare 

för alkoholrelaterade besvär.41 BW sades upp med hänvisning till att denne varit berusad på 

arbetet vid ett antal tillfällen under perioden 2009-2011 och som tidigare nämnts vägrat 

rehabiliteringsåtgärder.  

 

Tvisten rörde uppsägningens giltighet samt tillämpligheten av tvåmånadersregeln i Lag 

(1982:80) om anställningsskydd (LAS)7§. Tvåmånadersregeln är i sammanhanget inte av vikt 

då det är en formaliamässig fråga om tidsaspekter vid uppsägning.  

 

BW arbetade vid Sveriges Lantbruksuniversitet. Det visade sig vid utandningskontroller på 

arbetsplatsen att han var berusad varför läkare kopplades in av arbetsgivaren. Läkaren ansåg 

att BW hade en allvarsam problematik rörande alkoholkonsumtion och rekommenderade 

därför sex månaders nykterhet kombinerat med avvänjning på klinik och eftervård på 

behandlingshem. BW medgav i AD att han inte gått med på detta utan konsekvent nekat 

behandling.  Det var inte någon fråga om huruvida BW hade problem med alkohol men han 

ville inte att detta skulle betecknas som alkoholsjukdom.  

 

Eftersom BW inte godtog avvänjningsbehandling och inte heller såg det som nödvändigt att 

leva helt nykter utan endast ville nå en lägre nivå av alkoholkonsumtion fastslogs en annan 

överenskommelse. Parterna kom överens om att BW skulle träffa psykolog vid fem tillfällen 

samt göra utandningsprov på Länshälsan inför varje pass. Skulle BW visa sig påverkad på 

arbetet skulle åtgärder vidtas av arbetsgivaren.  

 

                                                
41 AD 2014 nr 3. 
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BW var efter överenskommelsens ingående berusad vid fyra tillfällen. AD bedömde 

emellertid att dessa tillfällen inte var tillräckliga för att uppsägningen skulle anses befogad. 

Detta då det rörde sig om en mindre berusningsgrad samt att BW inte utgjorde någon 

säkerhetsrisk då arbetsuppgifterna inte var av sådan karaktär. Viktigast av allt ansåg AD vara 

att BW varit nykter på arbetet fem månader i streck innan uppsägningen meddelades honom.  

 

AD fastslog att BW inte måste tacka ja till behandling för att få behålla arbetet. Vid fortsatta 

problem i ett sådant fall anses det dock som vägran att delta i rehabilitering varpå 

arbetsgivarens intressen väger över och uppsägning kan ske. Detta eftersom arbetsgivaren då 

vidtagit de åtgärder som kan krävas och inte längre bär ansvar för rehabiliteringen.  

 

Jag anser att domen visar att arbetsgivaren inte kan framtvinga en specifik behandling om 

arbetstagaren själv hittar lösningar på sin sjukdomsbild. Det kan ses som frihet under ansvar 

för arbetstagaren att inte tvingas till behandlingsplaner som denne inte är bekväm med.  

 

Det är en, enligt mig, viktig ståndpunkt för arbetstagarens skyldighet att sköta sitt jobb 

samtidigt som rehabiliteringen kan se ut på flera sätt och inte nödvändigtvis vara fullt så 

ingripande som kanske företagshälsovården önskar. Mer ingripande åtgärder kan vara en 

trygghet för arbetsgivaren för att säkert få en effektiv rehabilitering av arbetstagaren men 

upptar också mer resurser. 
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4 Inhyrd arbetskraft 
Bemanningsbolagens uthyrning av arbetstagare regleras genom Lag (2012:854) om uthyrning 

av arbetstagare (Bemanningslagen). Lagen uppkom med anledning av EU:s 

bemanningsdirektiv42 från 2008.  

 

Inhyrd arbetskraft är, enligt Bemanningslagen 1§, personal som är anställda i det vi kallar 

bemanningsföretag och hyrs ut till kundbolag för att utföra arbete i likhet med kundbolagets 

ordinarie personal. Det rör sig om flexibel arbetskraft som hyrs in vid behov av kundbolaget 

när arbetsbelastningen ökar utan att kundbolaget själv behöver anställa eller säga upp 

personal. 

 

Kundbolaget har dock en skyldighet att meddela inhyrd personal om det uppstår lediga 

provanställningar eller tillsvidaretjänster vid företaget, bemanningslagen 12§. Det innebär att 

det blir enkelt att, vid en kort periods högre ordernivå eller dylikt, ha ett större antal arbetare 

trots att anställningarna inte blir fler hos bolaget. Det rör sig istället om ett avtal mellan 

kundbolaget och uthyrningsbolaget. 

 

Motiveringen som framfördes i lagens förarbete är att det som i andra anställningsformer ska 

kommas överens mellan parterna i form av kollektivavtal.43 Det framgår också i samma 

lagförslag att uthyrningsbolaget har skyldighet att tillförsäkra arbetstagarna samma arbets- 

och anställningsvillkor som övriga arbetstagare på kundbolagets arbetsplats i enlighet med 

den så kallade likabehandlingsprincipen.44  

 

Finns inget kollektivavtal hos arbetsgivaren är tillämpning av likabehandlingsprincipen inte 

längre aktuell.45 I ett sådant fall ska istället annan tillämplig arbetsrättslig lagstiftning råda.46  

 

                                                
42 Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/104/EG av den 19 november 2008 om arbetstagare som hyrs ut 

av bemanningsföretag. 
43 Proposition 2011/2012:178 sid 44. 
44 Ibid sid 101. 
45 Ibid. 
46 Ibid. 
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Genom lagstiftningen skulle skyddet för arbetsvillkor för anställda i bemanningsföretag 

stärkas genom att de bland annat skulle få ta del av samma villkor som de som anställts i det 

aktuella kundbolaget har, med vissa undantag.47  

 

Det finns exempelvis i undantag när det gäller bemanningspersonal som får lön även mellan 

olika uppdrag, bemanningslagen 8§. Där måste inte likabehandlingsprincipen tillämpas i fråga 

om just lönen. Även de som har skyddat arbete, utvecklingsanställning eller särskilt 

anställningsstöd undantas genom lagrummet ovan från likabehandlingskravet. 

 

Sammantaget utgör undantagen och möjligheten att arbetsgivaren inte tecknar kollektivavtal 

anställningen och dess villkor en osäkerhet för arbetstagaren. Arbetsgivarens skyldigheter 

begränsas till stor del under sådana omständigheter.  

 

Lagstiftningen för uthyrningsbolaget är relativt sparsam när det gäller just skyldigheter. Det 

hänvisas istället i förarbetet till ”övrig tillämplig lagstiftning”, vilken då får ge ledning vid 

problem som kan uppstå.48 Det kan tänkas att det anses överflödigt med samma skrivningar i 

olika lagar samt att lagen som styr bemanningsanställda endast ska återge 

bemanningsdirektivet. 

 

Arbetstagarnas skyldigheter nämns överhuvudtaget inte i bemanningslagen. Därför ska 

skyldigheter som arbetstagare har grundas på samma arbetsrättsliga reglering som gäller för 

andra former av anställningar.    

 

Bemanningslagen grundar sig som sagt på bemanningsdirektivet vilket tillkom för att skydda 

uthyrd arbetskraft.49 Mot den bakgrunden kan sägas att den osäkerhet bemanningspersonal 

känner idag förmodligen varit större och mer befogad än om lagen inte fanns. 

 

 

 

                                                
47 Ibid sid 1.  
48 Ibid sid 101. 
49 Ibid sid 24.  
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5 Ansvarsfrågor 
 

5.1 Rådighetsansvar vid in-/uthyrning av arbetskraft 

Rådighetsansvar rör frågan om hur långtgående arbetsgivarens ansvar är och när visst 

arbetsmiljöansvar övergår på den som håller i och leder arbete på annan arbetsplats.  

 

5.1.1 B 1027-13 - Rådighet 

Ett fall, som visserligen rör fysisk arbetsmiljöskada, visar på rådighetsansvaret som är en 

viktig del när en arbetsgivare har arbetstagare på andra arbetsplatser.50 En arbetstagare (PG) 

föll från ett tak vid byggarbete. Frågan rörde vem som ansvarade för arbetsmiljön för just 

denna arbetare.  

 

Omständigheterna var sådana att en totalentreprenad genomfördes med EL som entreprenör. 

EL anlitade för tungrivning då Bygghjälp som underentreprenör men bad senare Bygghjälp att 

sköta även lättrivning. Bygghjälp kontaktade då Patrick R Bygg som skickade PG med flera 

till arbetsplatsen.  

 

Det rörde sig härmed om en totalentreprenör och två andra bolag. PG var utan 

skyddsanordningar som annars är sedvanliga vid arbete på hög höjd då han arbetade på ett 

tak. När han föll efter att ha sågat av en bräda som han sedan klev på bröt PG två revben.  

 

Frågan blev då vem som bar ansvar för skadan. Eftersom Bygghjälp hyrt in arbetskraft från 

Patrick R Bygg i form av PG restes tvist om huruvida detta innebar att Bygghjälp övertagit 

arbetsmiljöansvaret och därigenom skulle ses som ansvariga för PGs skada.  

 

HovR påpekade att de delade tingsrättens bedömning om att arbetsgivaren bär det 

huvudsakliga arbetsmiljöansvaret även när arbetstagaren befinner sig på annan arbetsplats än 

den arbetsgivaren kan råda över. Det uttrycks också från domstolen att det kan finnas 

omständigheter som pekar på att annan än den som står som arbetsgivare i anställningsavtalet 

ska ses som faktisk arbetsgivare i vissa fall. Detta ska bedömas från fall till fall. 

 

                                                
50 Göta HovR, B 1027-13. 
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Inhyrarens ansvar, enligt AML 3 kap. 12§, att stå för och se till att skyddsutrustning finns och 

används korrekt togs även det upp i HovR. Vidare framförs att arbetsgivarna som verkar på 

platsen gemensamt ska samråda och motverka risker och skador, AML 3 kap 7g§. 

 

Bedömningen i HovR utmynnade i att PG var att se som fullt ut anställd av sin ordinarie 

arbetsgivare, Patrick R Bygg, då denne betalade lönen, det var där eventuella 

ledighetsansökningar skulle anmälts och även dit tidrapporter skickades. Det var även Patrick 

R Bygg som placerade PG på arbetsuppgiften. Det fanns inget som talade för att Bygghjälp 

övertagit ansvar eftersom de inte heller hade arbetskraft på just lättrivningen som PG arbetade 

med.  

 

Den som ansågs råda över arbetsplatsen var EL som var totalentreprenör på 

byggarbetsplatsen. Därför var ansvaret snarast att se som hans. Att de olika bolagen skulle 

haft ett mer aktiv samrådande kunde enligt HovRs bedömning inte läggas Bygghjälp till last. 

Det inte var tillräckligt stora brister från just Bygghjälp utan från alla arbetsgivare som hade 

arbetstagare på arbetsplatsen borde ha kommunicerat bättre.  

 

Rådighetsansvarsfrågan är viktig för att utreda vem som borde gjort vad vid ohälsa eller skada 

i samband med inhyrd arbetskraft. Fallet ovan ger också en fingervisning om att det finns 

tillfällen då arbetsmiljöansvaret förflyttas genom att kundbolaget anses vara arbetsgivare 

under vissa omständigheter i enskilda fall. Det tycks vara ett undantagsfall som ska användas 

med försiktighet. Uthyrningsbolag kan inte förlita sig på att bedömningen kommer att bli 

sådan om inte väldigt speciella förhållanden råder i den aktuella situationen. 

 

 

5.2 Ansvar för psykosocial arbetsmiljö för inhyrd arbetskraft 

Ansvaret för de anställdas arbetsmiljö ligger som huvudregel på arbetsgivarens bord. I fråga 

om inhyrd arbetskraft blir det hela mer komplext eftersom arbetsgivaren hyr ut arbetskraften 

till en annan verksamhet som denne med största sannolikhet inte kan styra över.  

 

Av detta resonemang följer att arbetsgivaren har rehabiliteringsansvar medan det är upp till 

kundbolaget att se över exempelvis mobbning och stressnivåer. Psykiska besvär eller stress 

och sömnlöshet är alltså kundbolagets ansvar att förebygga och förändra medan 
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rehabiliteringen om den typen av problematik uppstår är arbetsgivarens ansvar. Det kan också 

tänkas att det vid mobbningssituationer vilar på arbetsgivaren att placera om arbetstagare. Det 

poängteras i bemanningslagen 10§ att arbetsgivare inte får göra detta mot betalning från 

arbetstagaren. 

 

Bestämmelsen i AML, 3 kap 12§, som klargör att det finns en viss fördelning när det gäller 

just inhyrda arbetstagare där arbetsgivaren, det vill säga uthyraren, ansvarar för det denne 

faktiskt har kontroll över; rehabilitering, utbildning och så vidare medan kundbolaget eller 

inhyraren har ansvar för arbetskraftens arbetsmiljö på det arbete och den arbetsplats som de 

inhyrda arbetstagarna placerats av denne.51  

 

Här beskrivs rådighet i termer av att överse och hantera fysiska anordningar men paragrafen 

påtalar också ohälsa. AML 3 kap 7g§ kräver, som ovan nämnt i samband med fallet om 

rådighetsansvar, att arbetsgivare som samtidigt verkar på en arbetsplats ska samverka och 

kommunicera om riskhantering och förebyggande av skador och ohälsa.  

 

Det är oklart hur och om dessa regler skulle kunna tillämpas i psykosociala arbetsmiljöfrågor. 

Det finns ingen praxis som kan visa hur en domstol skulle ställa sig till att tolka reglerna om 

rådighet i förhållande till om en sådan situation uppstår.   

 

Jag ser det emellertid som troligt att det kan anses falla inom sakens natur att denna reglering 

ses som lämplig för även andra typer av bemanning än byggarbetskraft. Med sakens natur 

menar jag här att det just rör sig om olika aktörer med olika förutsättningar att styra över 

arbetstagarnas arbetsmiljö på den faktiska arbetsplatsen. 

 

 

 

 

 

 

                                                
51 Gullberg & Rundqvist, Arbetsmiljölagen, 1978, sid 163-164. 
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5.3 Ansvar för rehabilitering av inhyrd arbetskraft 

Rehabiliteringsfrågor kräver långsiktighet. Som huvudregel har den faktiska arbetsgivaren 

ansvar för denna typ av långsiktiga besvär hos sina arbetstagare, SFB 30 kap. 6§. 

Lagstiftningen som specifikt gäller uthyrning av arbetskraft uppger ingenting om just 

rehabilitering. Detta till trots är det otänkbart att den arbetsrättsliga regleringen inte skulle 

tillerkänna någon form av rehabiliteringsansvar från arbetsgivarens sida.  

 

Med tanke på huvudregeln om arbetsgivarens ansvar för de mer varaktiga problemen som kan 

uppstå under en anställning i kombination med att uthyrningsbolaget är den faktiska 

arbetsgivaren i förhållande till personalen som hyrs ut för bolagets räkning, bör ”övrig 

tillämplig lagstiftning” vara det gällande vid rehabiliteringsbehov.  

 

Tilläggningsvis gäller lagstiftning om rätt till rehabilitering i allmänhet. Regleringen i SFB 30 

kap 2§ innebär att försäkrade har till rehabiliteringsåtgärder. Med försäkrad kan menas 

anställda, uppdragstagare eller arbetslösa.52  

 

Härmed inte sagt att den försäkrade har rätt att bli fullt rehabiliterad eftersom det med 

anledning av omständigheterna kanske inte är möjligt. Det finns heller ingen uppräkning av 

vad rehabiliteringsåtgärderna kan bestå i då detta bedöms från fall till fall.  

 

Som beskrivits i avsnitt 4.2 är det FK som har det övergripande ansvaret för själva 

rehabiliteringen och bedömningen av lämpliga åtgärder. Det kan med stor sannolikhet 

förutsättas att det är arbetsgivaren som ska anmäla behovet av åtgärder även när det gäller 

bemanningsanställda. Därmed bör, i enlighet med den allmänt rådande arbetslagstiftningen, 

också ett uthyrningsbolag i sin position som arbetsgivare aktivt delta för en effektiv 

rehabilitering av den arbetskraft som bolaget hyr ut. 

 

 

 

 

                                                
52 Se Karnovs kommentar till SoL kap 30 2§, Karl-Ingvar Rundqvist.  
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6 Avslutande diskussion 
 

När det gäller inhyrd arbetskraft ger arbetsmiljölagen ett undantag för den faktiska 

arbetsgivarens arbetsmiljöansvar då dennes anställda jobbar på en arbetsplats som egentligen 

står utanför arbetsgivarens kontroll. Därför går delar av ansvaret istället över på den som hyr 

in arbetskraften så att kundbolag, som faktiskt kan påverka arbetsmiljön, måste se till att ge 

samma arbetsmiljö till de inhyrda arbetstagarna som denne är lagskyldig att tillhandahålla 

sina egna anställda. Samtidigt finns alla arbetsmiljöaspekter som inte är beroende av den 

specifika arbetsplatsen fortfarande inom arbetsgivarens ansvar. Det är rätt naturligt att 

arbetsgivaren har kvar ansvar för det denne styr.  

 

Uthyrningsbolag har ansvar för så kallade långsiktiga arbetsmiljöfrågor och även åläggs 

ansvar för att rehabiliteringsbehov anmäls till FK samt samverkan med myndigheten. 

Emellertid har kundbolaget ansvar för arbetsmiljön på själva arbetsplatsen vilket i många fall 

är grunden för de problem som uppstår. Till viss del rör det sig om ett samband mellan de 

olika parternas ansvar, orsak och verkan. Ibland också rehabilitering som kan kräva åtgärder 

på den aktuella arbetsplatsen.  

 

Som arbetstagare är detta viktigt att ha klart för sig. Det innebär att det är olika aktörer 

arbetstagaren bör vända sig till i olika situationer. Då det till viss del är aningen otydligt kan 

det leda till konflikter mellan uthyrningsbolaget och kundbolaget medan arbetstagaren hamnar 

i en bekymmersam situation där det tar lång tid innan problemet är löst. Precis som i andra 

situationer kan det vara så att frågan aldrig kommit upp för parterna tidigare varför ingen 

tillägnat sig tillräcklig kunskap. Kanske kommer den mänskliga faktorn in i bilden.  

 

Om kunskapsbrist föreligger för att frågan inte kommer upp i större utsträckning på 

uthyrningsbolaget kan det kanske bero på att många bemanningsarbetare är unga, har inte haft 

så mycket arbetslivserfarenhet innan och därför inte vill göra så mycket väsen av sig. Detta är 

en ren spekulation från min sida och tjänar egentligen mest som diskussionspunkt. 

 

Med tanke på hur lite praxis det finns om psykosocial arbetsmiljö för uthyrd personal kan det 

kanske vara så att de anställda inte vet hur de ska bete sig i frågan och inte vill ställa krav på 

arbetsgivaren.  
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 Häri ligger en av vad jag anser vara de mer komplexa delarna av den här typen av 

arbetsmarknadslösningar. Som arbetstagare måste du förlita dig på att arbetsgivaren 

respektive kundbolaget är medvetna om sina skyldigheter och tar ansvar för dessa. 

Naturligtvis vore det lättsamt om alla aktörer på marknaden hade full vetskap och dessutom 

uppförde sig på ett seriöst sätt men det är alltid skillnad mellan utopi och verklighet. 

 
 

Vid bemanning kan uthyrningsbolaget, rent krasst, välja att inte schemalägga arbetstagaren 

,vilket innebär att arbetstagare inte berättigas lön men inte heller sägs upp. Det blir därför 

svårt för arbetstagaren att påvisa att den faktiska arbetsgivaren gjort fel enligt lag. Vid en 

sådan händelse finns ingen uppsägning att ogiltigförklara och därmed heller ingen 

skadeståndsskyldighet. Det konceptet tåls att diskuteras. Huruvida det är vanligt 

förekommande eller inte är dock omöjligt att säga.  

 

Av denna anledning uppkommer en fråga om huruvida det är möjligt att jämställa plötsligt 

upphörande av schemaläggning med uppsägning. Det innebär i princip samma sak för en 

arbetstagare om det utvecklar sig till en stadigvarande situation. Om det går att jämställa de 

två, hur lång tid ska då förflyta innan ett sådant argument kan användas?   

 

I de flesta fall är det ändå så att ett företag måste gå med vinst för att kunna leva vidare vilket 

också leder till att det ibland inte läggs tillräckliga resurser på exempelvis arbetsmiljö. Då kan 

det vara lättare att peka på det andra bolaget och rikta kraven dit. Riktigt så cynisk och krass 

som att påstå att det enda alla företag bryr sig om är pengar helt vill jag dock inte drista mig 

till att vara och jag är inte heller av den uppfattningen.  

 

Däremot vill jag påpeka att det finns en teoretisk möjlighet att det ligger i farans riktning och 

att det förmodligen även förekommit i praktiken. Skulle vinstmarginalen vara viktigare än 

människosynen så är det ändå inte hjärnkirurgi att lista ut vad ohälsa hos arbetskraften har för 

effekt på företagets ekonomi. 

 

Jag anser att desto fler som är i arbete desto bättre, även om rehabilitering för att nå dit kan ta 

tid. Det måste emellertid beaktas att rehabiliteringen kan vara, och är i många fall, kostsam 
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för arbetsgivaren. I förlängningen kan detta faktum också utgöra ett problem för företagets 

ekonomi och därmed minska dess förmåga att utföra andra åtaganden.   

 

Hur bolagen påverkas ekonomiskt och resursmässigt påverkar också arbetsmarknaden. I 

längden har fler individer möjlighet att få jobb om det finns jobb att få. Det ska inte heller 

vara orimliga och ouppnåeliga krav på arbetsgivaren. En sådan situation leder egentligen bara 

till kraven aldrig möts och då blir verkningslösa för arbetsmarknadsparterna.  

 

För större bolag är det inte lika problematiskt med kraven som ställs som det kan vara för små 

firmor då resurser och organisering av arbetsmiljöfrågor inte har lika stor påverkan och 

kanske används mer frekvent och effektivt. Hur stora krav är rimliga att ställa på en 

arbetsgivare och vems intressen är mer skyddsvärda? Hur mycket påverkar intressena 

varandra och vilket effekt får regleringen?  

 

Mycket av regleringen kan avtalas bort genom kollektivavtal, vilket kan ge båda parter villkor 

som bägge sidor kan tjäna på och känna sig nöjda med. I brist på sådana gäller dock den 

arbetsrättsliga lagstiftningen på samma sätt som för andra anställningsformer. Det innebär 

dock att det inte är lika anpassat som ett kollektivavtal skulle kunna vara. 

 

Att det i AMVs kunskapssammanställning understöds av forskning att arbetstagare som hyrs 

in och ut är en riskgrupp när det gäller psykosocial hälsa är inte helt förvånande. 

Arbetstillfredsställelse och trygghet är mest troligt inte det första gemene man tänker på när 

ordet bemanningsarbete dyker upp.  

 

Eftersom arbetsmiljölagen på många sätt bara är ramen för vad ansvaret innehåller och att det 

skulle kunna finnas risk att ”glömma” vissa delar om lagstiftaren skulle gå in och detaljreglera 

på området så finns AMV. Dess föreskrifter och dess möjlighet att vitesförelägga vid brister i 

arbetsmiljön får det kanske ändå anses som ett betryggande system för både arbetsgivare och 

arbetstagare även om det, enligt min uppfattning, skulle vara möjligt att skydda inhyrd 

arbetskraft ännu mer.  
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Kanske är det en fråga om alternativa lösningar, kanske är det en sanktionsfråga. Hur som 

helst är det ett intressant ämne i samhällsutvecklingen och jag tror att det kommer synas mer 

och mer när den här typen av anställningar förekommer i fler former och situationer. Särskilt 

som det på många sätt är en väldigt politiskt splittrad fråga finns det utrymme för debatt om 

hur arbetsvillkor och effektivitet stångas mot varandra.  

 

Det är av vikt med anledning av relationen mellan arbetsgivaren och kundbolaget och 

klarheten för dessa då problem uppstår. Om aktörerna på förhand vet hur de flesta tänkbara 

situationerna ska eller i vart fall bör lösas blir det också lättare att reda ut problemen utan att 

det blir tidsödande konflikter och utredningar om det hela.  

 

För att klargöra denna typ av fall krävs med all sannolikhet mer praxis och utrymme i doktrin. 

Min uppfattning är att det är en absolut förutsättning att rent psykosociala arbetsmiljö frågor 

tas upp i debatter, domstolar och litteraturen.  

 

Frågan om vem som har ansvar, till vilken grad och hur det avgörs påverkar alla som har 

kopplingar till bemanningsindustrin, exempelvis arbetstagare, uthyrningsbolag och 

kundbolag. Eftersom rehabilitering av arbetstagare, i vissa fall, kan vara viktigt också med 

hänsyn till övriga arbetstagares psykosociala arbetsmiljö och säkerhet är rehabiliteringsfrågan 

mer intressant i sammanhanget än det kanske uppfattas som.  

 

Det är viktigt att rehabilitering genomförs, till den grad det är möjligt, för att behålla 

arbetsföra individer i arbete. Både av samhällsekonomiska skäl och för berörda individer. 

Rehabiliteringsfrågan innehåller tydlig praxis på att arbetsgivaren ska tåla en hel del. Utgör 

inte en missbrukare en fysisk risk med anledning av arbetets natur och inte är borta alltför 

mycket utan intyg så är det i stort sett hopplöst att ”bli av med” arbetstagaren. 

 

Med tanke på Folkhälsomyndighetens information om psykisk ohälsa i samhället behöver vi i 

alla forum lösa de psykosociala miljöer människor vistas i. Det är inte acceptabelt att våra 

medmänniskor blir så deprimerade och utsatta att arbetet tillslut blir orsaken till deras död. 

Det är djupt tragiskt för alla runt omkring och i många fall hade små åtgärder gjort stor 

skillnad om de satts in i tid.  
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Samma krav på arbetsmiljö och rehabilitering gäller för arbetsmarknaden. Därför är det 

märkligt att de jobb som inte kräver en högre utbildningsgrad generellt sett har en sämre 

arbetsmiljö. Det finns ingen ursäkt som rättfärdigar detta. Oavsett anledning kan jag inte finna 

något förmildrande i den situationen om så mitt liv hängde på det.  

 

Att människor som av olika anledningar inte har en eftergymnasial utbildning far illa på 

jobbet i större utsträckning än andra på arbetsmarknaden är fullständigt orimligt. Särskilt när 

det gäller psykosociala arbetsförhållanden.  

 

Att byta en lampa eller bete sig på ett respektfullt sätt är inte särskilt svårt. Jag kan tycka att 

det är löjligt att det finns så lite bondförnuft i samhället att vi inte ens klarar av att bete oss 

som vuxna människor. Att vi inte kan se konsekvenserna av våra egna handlingar medan vi är 

experter på att kritisera andras.  

 

Det gäller absolut inte bara arbetstagares situation. Precis som i fallet om arbetsförmedlarna 

kan även arbetsgivarrepresentanter råka ut för extremt dåliga beteenden från andra på 

arbetsplatsen. Att arbetstagare beter sig riktigt dåligt mot ledningen eller företaget i stort ses 

dock som illojalt beteende och kan beroende på omständigheter medföra uppsägning på grund 

av personliga skäl.  

 

Den faktiska ohälsan och upplevelsen av den kan bero på andra förhållanden än arbetet eller 

flera faktorer kombinerat. Av det följer att en bedömning måste göras av varför arbetstagare 

mår dåligt. Det är en komplex fråga just för att anledningarna till psykosociala problem allt 

som oftast inte är hänförliga till endast en sak. Upplevelser är vad som utgör verkligheten. Det 

innebär att alla situationer har flera olika verkligheter då mer än en person är inblandad. 

 

Psykosocial arbetsmiljö är kort sagt ett spännande område där mycket kan hända de närmsta 

åren då det är problematiskt för alla inblandade så länge det finns oklarheter eller 

bestämmelser som är trubbiga och opraktiska. Eftersom marknaden expanderar blir 

problemen mer frekventa och stör än mer. Fler berörs och bättre lösningar blir än mer viktiga 

för att kunna säkra arbetskraftens fortsatta arbetsförhet och hälsa.  
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7 Sammanfattning 
 
Arbetsmiljöansvaret är en stor fråga som innefattar en mängd olika risker, därtill psykiska och 

sociala hänsyn. I fall där två eller flera intressen kolliderar måste olika hänsyn vägas mot 

varandra för att nå fram till en rimlig lösning. Det är arbetsgivarens ansvar att kraven på 

arbetsmiljön faktiskt möts och att lagstiftningen, såväl som arbetsmiljöverkets föreskrifter 

följs.  

 

Uthyrningsbolag har ansvar för psykosocial arbetsmiljö denne kan påverka. Kundbolaget har 

ansvar för de delar där bolaget har rådighet över arbetsmiljön. Det senare kan då gälla risken 

för inandning eller annan långvarig kontakt med kemikalier som kan påverka hjärnan och 

dess funktioner. Ljus och ljudnivå är också den typ av frågor uthyrningsbolaget inte har 

möjlighet att anpassa för arbetstagare på inhyrares arbetsplatser. 

 

Rehabilitering av arbetstagare ska ske i samarbete med FK eftersom det är den ansvariga 

myndigheten. Samarbetet är beroende av arbetsgivaren och den anställdes kommunikation 

med varandra och att arbetsgivaren påtalar behov av åtgärder till FK. I detta avseende ska 

arbetstagaren ge sitt medgivande till att arbetsgivaren kontaktar FK. Arbetstagaren måste 

medverka aktivt samt vara ärlig och utförlig vid beskrivning av sina besvär. 

 

Arbetstagaren får avböja föreslagna behandlingar och åtgärder under förutsättning att annan 

form av rehabilitering eller i vart fall förmåga att sluta låta problemet påverka arbetet. Det 

betyder att arbetstagaren själv kan avgöra hur långt denne är beredd att gå samtidigt som 

friheten är en risk för arbetstagarens hälsa utanför arbetsplatsen. 

 

Det finns underlag som visar att bemanningsanställda har en större risk för psykosociala 

besvär relaterade till arbetet än personal som anställts direkt av bolaget de utför arbete hos. 

Detta anses bero på otryggheter i fråga om anställningens varaktighet och framtida 

anställningsbarhet om anställningen avslutas. Det kan också bero på att inhyrd personal ofta 

får arbetsuppgifter som inte är anpassade till sin kompetens. Då sjunker känslan av 

tillfredställelse på arbetet. 
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På arbetsplatser som använder sig av inhyrd arbetskraft upplever också den ordinarie 

personalen sin psykosociala situation som sämre än personal vars arbetsgivare inte hyr in 

arbetskraft. 

 

Det är svårt att hävda skapande av psykosociala problem som grund för uppsägning vilket 

innebär att anställningsskyddet är starkare än psykosocial påverkan på medarbetare. Det visas 

i några av fallen som tidigare tagits upp i uppsatsen.  

 

Under vissa förhållanden kan det anses vara kundbolaget som är arbetsgivare om det är till 

denne arbetstagare rapporterar till, informeras av och har all kontakt med under perioden. Vid 

en sådan situation tar kundbolaget över hela arbetsmiljöansvaret. Det finns alltså en fråga om 

vem som är en ”faktisk arbetsgivare”. 

 

Alla har ett ansvar för dessa frågor. I rehabiliteringen är det arbetstagaren och FK som ska 

bära det stora lasset och den faktiska arbetsgivaren ska delta aktivt. Psykosocial arbetsmiljö 

ska tas omhand dels av uthyrningsbolaget och dels av inhyrningsbolag. I organisationen av 

arbetsmiljöarbetet ska också arbetstagarna delta.   
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