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Förkortningar 
 
AD - Arbetsdomstolen 

AFS – Arbetsmiljöverkets författningssamling 

AML – Arbetsmiljölag (1977:1160) 

AV – Arbetsmiljöverket   

EU – Europeiska Unionen 

ILO – Internationella arbetarorganisationen 

OSA – Organisatorisk och social arbetsmiljö 

WHO - Världshälsoorganisationen 
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Sammanfattning 
Arbetsmiljölagen är en generellt formulerad ramlag som tillkom på 1970-talet. I det moderna 

arbetslivet har många av de arbetsmiljörelaterade problem som kan uppstå ändrat karaktär och 

skaderisken flyttas mer och mer från den fysiska till den psykosociala arbetsmiljön. I takt med 

att denna utveckling sker uppstår behovet av att göra nya tolkningar av hur lagen ska 

appliceras. Den här uppsatsen undersöker hur skyddsombudens stoppningsrätt kan användas i 

förhållande till psykosociala arbetsmiljöfaktorer. Det finns mycket lite tidigare forskning på 

detta område, varför syftet med uppsatsen är att ge exempel på hur Arbetsmiljöverket 

respektive skyddsombud behandlar frågan, samt öppna upp för en diskussion kring ämnet. 

 

I uppsatsen granskas och jämförs beslut från Arbetsmiljöverket gällande skyddsombudsstopp 

som lagts på grund av psykosociala risker i arbetet så som oro, stress, brister i det 

psykosociala arbetsmiljöklimatet och ensamarbete. Begreppet psykosocial arbetsmiljö är 

problematiskt att definiera och det framkommer av den forskning jag tagit del av att det inte 

finns någon enhetlig tolkning av vad det bör innefatta. Detta kan enligt mig göra att en 

enhetlig bedömning av skyddsombudsstoppets lovlighet och av hur akut fara som ska anses 

ha förelegat kan vara svår att göra för en utomstående representant för en myndighet eller 

domstol.   
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1. Inledning 
 

1.1 Ämne och bakgrund 
Under 2014 års valrörelse lades skyddsombudsstopp vid två bussbolag i Stockholmsområdet. 

Orsaken var att skyddsombuden på respektive arbetsplats menade att den politiska reklam 

från Sverigedemokraterna som bussarna skulle tapetseras med var så provocerande att det på 

grund av brister i den psykosociala arbetsmiljön kunde utgöra omedelbar fara för 

busschaufförernas liv eller hälsa. Det man främst var orolig för var att arbetsgivarna inte 

kunde garantera att busschaufförerna inte skulle utsättas för hot, våld och trakasserier av 

passagerare1. Arbetsmiljöverket (AV) hävde skyddsombudsstoppet efter ett par dagar2.  

 

Den 22 september år 2016 stängdes Röhsska museet i Göteborg. Anledningen var att de tre 

fackförbund som fanns representerade på arbetsplatsen ansåg att det fanns psykosociala 

arbetsmiljöproblem på museet av så allvarlig art att det var omedelbar fara för arbetstagares 

liv eller hälsa. Stoppet skedde efter att fackförbunden, skyddsombud och personal under en 

längre tid hade påtalat att personalen mådde dåligt av hur de blev bemötta av sin chef. AV 

hävde skyddsombudsstoppet samma dag3.  

 

Under en eftermiddag i november 2018 stoppades all busstrafik på en viss sträcka som 

påverkades av vägarbeten i Lund. Skyddsombud från de två bussföretag som trafikerar den 

aktuella körvägen lade skyddsombudsstopp vilket innebar att all busstrafik på sträckan 

stoppades. Detta motiverades med att busschaufförerna var stressade och oroliga över att 

skada sig själva, passagerare eller förbipasserande på grund av skymd sikt och dåligt väglag. 

AV hävde skyddsombudsstoppet efter ett par timmar4.  

 

Det verkar i ovan beskrivna exempel som att de berörda skyddsombuden och AV har varit av 

olika åsikter gällande hur farlig den psykosociala arbetsmiljön faktiskt varit i dessa 

                                                
1 Danielle Langert, ”SD-affischer stoppas på Stockholmsbussar”, SVT Nyheter, 17 augusti 2014, Tillgänglig: 
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/sd-affischer-stoppas-pa-stockholmsbussar (hämtad: 2018-11-07) 
2 Ulrika Widsell, ”Arbetsmiljöverket: Bussar med SD-reklam ska rulla igen”, Metro, 18 augusti 2014. Tillgänglig: 
https://www.metro.se/artikel/arbetsmilj%C3%B6verket-bussar-med-sd-reklam-ska-rulla-igen-xr (hämtad: 2018-11-08) 
3 Maria Domellöf-Wik, ”Röhsska stängde på grund av konflikt”, Göteborgsposten, 22 september 2016. Tillgänglig: 
http://www.gp.se/kultur/r%C3%B6hsska-st%C3%A4ngde-p%C3%A5-grund-av-konflikt-1.3808004 (hämtad: 2018-11-07) 
4 Lena Philipson och Alexander Agrell, ”Skyddsombud stoppade all busstrafik förbi sjukhuset”, Sydsvenskan, 9 november 
2018. Tillgänglig: https://www.sydsvenskan.se/2018-11-09/inga-bussar-i-lund-gar-forbi-sjukhuset-fran-klockan-14 (hämtad: 
2018-11-10) 
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situationer5. Dessa i alla fall till synes motstridiga tolkningar angående hur faror och risker 

som uppstår i den psykosociala arbetsmiljön ska bedömas var det som väckte mitt intresse att 

djupare undersöka hur skyddsombudens stoppningsrätt kan användas i de fall den uppkomna 

faran inte kommer ur den fysiska arbetsmiljön.  

 

Arbetsmiljölagen (1977:1160) (AML) tillkom på 1970-talet och är anpassad efter en 

traditionell syn på arbete. Utgångspunkten är att det finns en arbetsgivare och en arbetstagare 

som har sina tydliga roller och rättigheter respektive skyldigheter gentemot varandra. Det 

förutsätts också att det finns en fysisk arbetsplats med en arbetsmiljö som både arbetsgivare 

och arbetstagare kan påverka. I dagsläget är arbetsmarknaden mer flexibel och vem som är 

anställd och vem som är arbetsgivare är inte längre alltid helt tydligt6. Med nya 

förutsättningar på arbetsmarknaden kan även nya arbetsrelaterade skador och faror med 

arbetet uppstå och i AV:s rapport för arbetsmiljön i Sverige år 2017 framkommer som 

exempel att ca en av tio har varit utsatta för elaka ord eller handlingar av kollegor eller chefer 

under det senaste året7. Mer än var tredje fall av arbetssjukdom misstänks orsakas av vad AV 

kallar organisatoriska eller sociala faktorer, det vill säga sådant som inte härrör den fysiska 

arbetsmiljön i traditionell mening8.  

 

Problematiken kring arbetsskador och sjukskrivningar relaterade till exempel till stress, oro 

och trakasserier avhandlas både i lagtext, doktrin och i de offentliga rummen, vilket jag 

kommer att redogöra för i denna uppsats. Det verkar dock råda oenighet mellan hur 

skyddsombud och AV tolkar hur skyddsombudens stoppningsrätt ska appliceras på 

problematik relaterad till den psykosociala arbetsmiljön9. Detta har jag i det här arbetet för 

avsikt att undersöka närmare.  

 

1.2 Syfte och frågeställning 
Jag vill i den här uppsatsen är att undersöka hur 6 kap. 7 § AML rörande skyddsombudens 

stoppningsrätt bör tolkas då det handlar om faror i den psykosociala arbetsmiljön.  

                                                
5 Se: Stina Künstlicher, ”Skyddsstopp! Kan politisk reklam på bussar utgöra omedelbar fara för liv eller hälsa?”. 
Promemoria. Lunds universitet, 2018, s.5 för vidare diskussion.  
6 SOU 2017:24, s. 217 f 
7 Arbetsmiljöverket, Arbetsmiljön 2017, rapport 2018:2, s.73. Tillgänglig: 
https://www.av.se/globalassets/filer/statistik/arbetsmiljon-2017/arbetsmiljostatistik-arbetsmiljon-2017-rapport-2018-2.pdf 
(hämtad: 2018-11-08) 
8 SOU 2017:24, s. 225 
9 Peter Andersson, Vidta alla åtgärder som behövs En rättsvetenskaplig studie av arbetsgivarens ansvar att förebygga 
stressrelaterad ohälsa och uppnå en god psykosocial arbetsmiljö. Stockholm: Jure förlag, 2013, s. 212 
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Jag är intresserad av att undersöka varför AV:s bedömningar av vad som är omedelbar och 

allvarlig fara för liv eller hälsa skiljer sig från hur skyddsombuden uppfattat situationer som 

härrör den psykosociala arbetsmiljön. Jag anser att det är intressant att ta reda på detta därför 

att det inte råder konsensus kring hur paragrafen ska tolkas i dessa fall, vilket illustreras 

genom de inledande exemplen. Jag vill undersöka ifall reglerna om skyddsombudens 

stoppningsrätt följer arbetsmarknadens utveckling och om de har anpassats till det moderna 

arbetsklimatet. Jag menar att den psykosociala arbetsmiljön kan komma att spela större och 

större roll i många människors arbetsliv framöver, varför jag finner ämnet både viktigt och 

intressant att undersöka. Syftet med uppsatsen är att ge exempel på hur Arbetsmiljöverket 

respektive skyddsombud behandlar stoppningsrätten i relation till den psykosociala 

arbetsmiljön, samt öppna upp för en diskussion kring ett enligt mig mycket intressant och 

angeläget ämne.  

  Jag har för att uppnå syftet med denna uppsats använt mig av följande frågeställning:  

 

• Kan skyddsombudstopp enligt 6 kap. 7 § AML godkännas enbart på grund av 

psykosociala arbetsmiljöfaktorer? 

 
1.3 Avgränsning 

Även om, som jag diskuterar i inledningen, arbetsmarknaden har utvecklats till att vara mer 

flexibel och begrepp som arbete och arbetsplats har kommit att få delvis nya innebörder har 

fortfarande en stor majoritet av de som befinner sig på arbetsmarknaden i Sverige en 

tillsvidareanställning i traditionell mening10. Min utgångspunkt i den här uppsatsen är att 

AML och reglerna om skyddsombudsstopp fortfarande är applicerbara och relevanta för en 

betydande del av arbetsmarknaden. 

 

Jag har valt att fokusera på arbete som utförs på land och som således inte kan komma att 

omfattas av undantaget om arbete på fartyg som anges i sjätte stycket 6 kap. 7 § AML. Jag 

fokuserar inte heller på arbeten som betraktas som mer riskfyllda, som tillexempel att arbeta 

som brandman. Dessa arbeten omfattas inte i samma utsträckning av stoppningsrätten11. Jag 

diskuterar inte i denna uppsats de specifika förutsättningar som gäller för 

studerandeskyddsombud. 

                                                
10 SOU 2017:24, s. 217 f 
11 Hans Gullberg & Karl-Ingvar Rundqvist. Arbetsmiljölagen i lydelse den 1 juli 2014: kommentarer och författningar.17:3 
uppl. Stockholm: Nordstedts juridik, 2014, s. 267   



 8 

 

Jag går inte djupare in på definitionen av skyddsombud, hur de utses eller vilka uppgifter de 

generellt sätt har. Jag går heller inte in på uppdelningen arbetsplatsskyddsombud – regionala 

skyddsombud eller skyddskommittéer12. Jag tar inte upp reglerna kring samverkan mellan 

skyddsombud och arbetsgivare, eller hur processen går vidare i de fall skyddsombudsstoppen 

inte betraktas som legitima av AV. På grund av den begränsade omfattningen av denna 

uppsats har jag valt att fokusera mycket snävt på det valda ämnet.     

 

1.4 Metod och material 
Jag utgår i detta arbete från Svenssons resonemang kring att den juridiska metoden inte endast 

består av redovisning av material, rättskällelära och rättsdogmatik. Olika metoder kan krävas 

för att tolka lagen, och rätten går inte nödvändigtvis att tolka objektivt13. Svensson lyfter 

begreppet de lega interpretata – rätten som den uttolkas14. Hon menar att de mer vedertagna 

begreppen de lega lata – rätten som den är, och de lega ferenda – rätten som den borde vara, 

stödjer synen på att det går att skilja mellan hur någonting beskrivs och hur det sedan 

värderas. Att istället betrakta rätten som någonting som alltid behöver uttolkas och kan förstås 

på olika sätt gör det tydligt att det krävs en ordentlig redogörelse av vilken eller vilka metoder 

som används15. Jag menar att detta synsätt är avgörande för mig i denna uppsats. Det ger 

utrymme att lyfta olika resonemang och ger möjlighet till analys kring hur lagar och 

föreskrifter ska – eller kan – tolkas då så vidsträckta begrepp så som den psykosociala 

arbetsmiljön diskuteras.  

 

Även Hydén diskuterar att det finns olika faktorer att ta hänsyn till då man ska välja metod. 

Om det saknas ett faktiskt eller normativt innehåll i lagstiftningen, vilket kan vara fallet då det 

gäller ramlagstiftning, så kan man behöva använda sig av alternativa metoder för att tolka 

meningen av gällande rätt. Hydén menar att man även behöver förstå hur de som fattar 

besluten tolkar rekvisiten och hur de gör sina ställningstaganden för att kunna göra en 

tolkning av rätten16 17.  

                                                
12 För att skaffa sig djupare kunskap om detta rekommenderas till exempel: Maria Steinberg, Skyddsombud i allas intresse, 
1:4 uppl. Stockholm: Nordstedts Juridik, 2004. 
13 Eva-Maria Svensson, ”De lega interpretata – om behovet av metodologisk reflektion”, Juridisk Publikation, 
Jubileumsnummer 2014, s.211 ff, tillgänglig: http://juridiskpublikation.se/wp-content/uploads/2014/10/J2014_Eva-Maria-
Svensson.pdf (hämtad: 2018-11-13) 
14 Svensson, 2014, s. 214 
15 Svensson, 2014, s. 213 ff. 
16 Håkan Hydén, Rättssociologi som rättsvetenskap, Lund: Studentlitteratur, 2002, s. 72 ff. 
17 Hydéns resonemang avhandlas även i Künstlicher, 2018, s. 2 f. 
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Jag har använt mig av en rättsdogmatisk metod för att i andra kapitlet redogöra för 

skyddsombudens stoppningsrätt. Jag har studerat rättskällorna så som förarbeten, lagtext, 

domstolspraxis från Arbetsdomstolen (AD) och i viss mån även tingsrätt, hovrätt, 

förvaltningsrätt och kammarrätt samt doktrin för att kunna redogöra för gällande rätt på ett 

systematiskt sätt18. Jag har valt att använda mig av den rättsdogmatiska metoden inledningsvis 

för att läsaren på ett pedagogiskt sätt ska kunna följa resonemanget som senare följer 

angående hur nuvarande regelverk kan tolkas.   

 

Jag har gjort mitt urval av material baserat på en rättsanalytisk grund. Ett rättsanalytiskt urval 

möjliggör att doktrin och artiklar även från andra discipliner än den rättsvetenskapliga kan tas 

i beaktning i strävan efter att göra en så djupgående analys som möjligt19. Jag har framförallt 

haft nytta av att studera AV:s vägledning till AFS 2015:4, Gullberg och Rundqvists respektive 

Ahlbergs lagkommentarer till AML, Anderssons avhandling angående arbetsgivarens ansvar 

att uppnå en god psykosocial arbetsmiljö samt Steinbergs studie om skyddsombud. Jag har 

undersökt hur forskningen om arbetsmiljö ser ut inom det psykologiska fältet, främst genom 

Eklöfs bok om psykosocial arbetsmiljö och referenserna angivna där i.  

 

Jag har i första hand fått vägledning till de rättsfall som varit relevanta för uppsatsen genom 

Andersson och Steinberg, men även i viss mån genom Gullberg och Rundqvist. Jag har även 

genom att läsa nyhetsartiklar och söka efter skyddsombudsstopp på internet hittat aktuella 

avgöranden från förvaltnings- och kammarrätten i Göteborg angående hot om våld vid 

ensamarbete. Eftersom det saknas någon omfattande domstolspraxis angående detta ämne så 

har jag begärt ut avgöranden från AV angående lagda skyddsombudsstopp på grund av 

psykosociala skäl. Urvalet har gjorts genom att jag försökt hitta fall som antingen berört eller 

legat så nära de situationer som presenteras i inledningen till uppsatsen som möjligt, då jag 

anser att de var för sig lyfter intressanta aspekter av problematik som kan uppstå i den 

psykosociala arbetsmiljön. På grund av sekretess i vissa ärenden så har jag dock tyvärr inte 

haft möjlighet att göra en så omfattande studie som jag hade velat utan har fokuserat på de 

beslut jag fått tillgång till. Jag har utöver detta använt mig av Anderssons sammanfattningar 

av beslut från AV, Arbetsskyddsinspektionen och Yrkesinspektionen20.  

                                                
18 Claes Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, 4 uppl., Stockholm: Nordstedts juridik, 2018, s. 49 
19 Sandgren, 2018, s. 51 
20  Arbetsskyddsinspektionen och Yrkesinspektionen förklaras närmare i fotnot till kap. 4.1 
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Jag har haft hjälp av EU-Osha:s webbsida för att hitta information kring hur Europeiska 

Unionen (EU) behandlar den psykosociala arbetsmiljön i förhållande till den fysiska dito. EU-

Osha är den europeiska arbetsmiljöbyrån och det informationsorgan som finns inom EU som 

behandlar arbetsmiljöfrågor21. De driver bland annat kampanjer för hälsosamt arbetsliv, 

genomför undersökningar kring hur arbetsmiljörisker hanteras på olika arbetsplatser i Europa 

och tillhandahåller information kring arbetsmiljöfrågor och samverkan22. 

 

Vidare har jag använt mig av nyhetsartiklar som beskriver händelser där den omedelbara 

faran för liv eller hälsa i arbetsmiljön tolkats olika av AV respektive skyddsombud. Jag har 

varit medveten om att då man använder sig av material från så olika källor som jag valt att 

göra i den här uppsatsen, behöver vara uppmärksam på att en del av den fakta som presenteras 

inte är helt objektiv och att det kan finnas argumentativa inslag i texterna. Sandgren redogör 

för att det kan vara svårt att undvika att göra analyser av olika argument då man undersöker 

frågor som har flera tänkbara lösningar. Det är då viktigt att vara transparent med vilka 

avvägningar som görs av uppsatsförfattaren23. Jag har dock endast använt mig av 

nyhetsartiklar under mitt förberedande undersökningsarbete samt i inledningen till den här 

uppsatsen, varför jag inte anser att eventuella subjektiva inslag ska ha påverkat mitt 

resonemang nämnvärt. 

 

1.5 Rättsläget 
Det finns mycket lite tidigare forskning på det område jag valt att undersöka. Det har gjort att 

det har varit svårt att få tag på relevant material som tillsammans avhandlar både 

skyddsombudsstopp och den psykosociala arbetsmiljön. Jag har inte heller lyckats hitta några 

redan gjorda jämförelser av hur den psykosociala arbetsmiljön värderas i förhållande till 

bedömningen av akuta faror för arbetstagaren. Jag har i de flesta fall behövt undersöka 

skyddsombudens stoppningsrätt respektive skador uppkomna på grund av psykosociala 

arbetsmiljöfaktorer var för sig för att sedan försöka bilda mig en uppfattning om hur lagen ska 

tolkas i förhållande till de riktlinjer och föreskrifter som finns angående den psykosociala 

arbetsmiljön. Jag har för att uppnå detta tagit hjälp av teorier från psykologisk likväl som från 

juridisk doktrin.  

                                                
21 EU-Osha, ”Vi på EU-Osha”, Tillgänglig: https://osha.europa.eu/sv/about-eu-osha, 2018, (hämtad: 2018-12-16) 
22 EU-Osha, ”Det här gör vi”, Tillgänglig: https://osha.europa.eu/sv/about-eu-osha/what-we-do, 2018, (hämtad: 2018-12-16) 
23 Sandgren 2018, s. 74 
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Genom att begära ut beslut från AV så har jag fått fram exempel på hur psykosociala 

arbetsmiljöfaktorer bedöms i dagsläget, dock bara i de unika fall jag tittat på och enbart i den 

omfattning besluten inte censurerats eller varit knapphändigt motiverade. Det har även 

framkommit i min kontakt med AV att beslut rörande skyddsombudsstopp gjorda före år 2015 

inte har blivit digitaliserade och därför är svårare att få tillgång till. Genom att försöka hitta 

fall som liknar varandra så har jag i viss mån kunnat jämföra och diskutera AV:s resonemang 

kring olika aspekter av den psykosociala arbetsmiljön. Det ska understrykas att detta är mina 

egna jämförelser och att de är gjorda i liten skala.  

 

1.6 Disposition 
Uppsats är indelad i fem huvudrubriker. Första delen innehåller en introduktion och bakgrund 

till ämnet, syftet med uppsatsen och vilken frågeställning jag har valt att undersöka. Det 

redogörs även för vilka avgränsningar som gjorts, vilka metoder och vilket material som 

använts samt en beskrivning av rättsläget.  

 

Andra delen av uppsatsen är en rättsdogmatisk genomgång av regelverket kring 

skyddsombudens stoppningsrätt. Det redogörs för de berörda paragraferna i AML med hjälp 

av förarbeten, lagtext och doktrin. En något grundligare genomgång av rekvisiten visst arbete 

och omedelbar och allvarlig fara för liv eller hälsa presenteras också.   

 

Tredje delen är en genomgång av vad begreppen psykosocial arbetsmiljö och organisatorisk 

och social arbetsmiljö (OSA) innebär och hur det definieras i Sverige idag. Avslutningsvis 

följer en kort översikt angående hur begreppen behandlas internationellt. 

 

I den fjärde delen återfinns en redogörelse för hur skyddsombudsstopp på grund av 

psykosociala faktorer bedömts i praktiken. I inledningen redogörs översiktligt för AD:s praxis 

för skyddsombudsstopp generellt. Med hjälp av avgöranden från AV och domar från 

förvaltnings- och kammarrätterna jämförs därefter skyddsombudsstopp som lagts på grund av 

psykosociala faktorer i arbetsmiljön uppdelat efter vilken specifik situation de berör. Varje 

underrubrik innehåller även kortare analytiska diskussioner. 

 

Uppsatsen avslutas av en femte del med sammanfattande reflektioner kring vad som 

framkommit i redogörelsen för bedömningarna av skyddsombudsstoppen. Jag diskuterar hur 



 12 

den psykosociala arbetsmiljön värderas rättsligt, forskningsläget idag samt hur det skulle 

kunna utvecklas i framtiden. Jag återknyter även till de teorier som presenterats tidigare i 

uppsatsen i syfte att tolka och få en djupare förståelse för de beslut och bedömningar som 

avhandlats.  

 

2. Regler om skyddsombudens stoppningsrätt  
 
2.1 Inledning 
Regler om skyddsombudsstopp återfinns i 6:e kapitlet AML. AML är en ramlag vilket innebär 

att den framförallt innehåller grundläggande krav på arbetsmiljö, arbetsmiljöarbete och 

ansvarsfördelning24. AV fyller ut den generellt formulerade lagen med hjälp av sin 

författningssamling, (AFS). Föreskrifterna kan beröra stora arbetsmiljöfrågor så som till 

exempel hur arbetsplatsen ska utformas (AFS 2018:5), men även gå in på detaljnivå så som 

AFS 2017:2 – Användning av pressar och gradsaxar25. AFS:arna innehåller utöver bindande 

regler även allmänna, icke juridiskt bindande råd vars syfte är att ge vägledning kring hur 

reglerna ska tolkas samt förslag på hur de kan uppfyllas26. Jag kommer nedan att redogöra för 

de AFS:ar som berör de olika områden som är relevanta för den här uppsatsen i den ordning 

de avhandlas.  

 

2.2 6 kap. 7 § AML 
Regeln om skyddsombudens stoppningsrätt av visst arbete på arbetsplatsen vid omedelbar och 

allvarlig fara för arbetstagares liv eller hälsa återfinns i 6 kap. 7 § AML. Skyddsombudet har 

enligt paragrafens första stycke rätt att stoppa visst arbete i avvaktan på att AV gjort sin 

bedömning om faran inte omedelbart går att avstyra genom att vända sig till arbetsgivaren27. 

Denna rättighet gäller det område som skyddsombudet ansvarar för och förutsätts bara 

behövas användas i undantagsfall28. Skyddsombudsstoppet får även omfatta arbete som utförs 

av inhyrd arbetskraft enligt fjärde stycket. Oavsett om stoppet anses giltigt eller inte i 

slutändan så blir inte skyddsombudet ersättningsskyldig enligt femte stycket i paragrafen, och 

                                                
24 Kerstin Ahlberg, Arbetsmiljölagen med kommentarer,12 uppl. Stockholm: Prevent, 2016, s. 9 
25 Andersson, 2013, s. 81, med mina exempel.  
26Ahlberg, 2016, s 9 
27 Detta konstateras även i bland annat AD 2008:77 där domstolen valde att inte ta ställning till ifall det funnits skäl för att 
lägga skyddsombudsstopp eftersom det inte i sig är tillräckligt när faran skulle gått att avstyra om man kontaktat 
arbetsledningen. 
28Gullberg & Rundqvist, 2014, s. 267   
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enligt AD:s praxis29 så ska inte de som arbetat under skyddsombudsstoppet få löneavdrag för 

den tid då de inte kunnat utföra något arbete förutsatt att det har funnits fog för 

skyddsombudsstoppet30. Undantaget är dock ifall skyddsombudet använder sin rätt att stoppa 

arbetet för att få fram andra krav än sådana som gäller arbetsmiljön. I sådant fall kan denne bli 

skadeståndsskyldig. Ett skyddsombud kan även få straffrättsliga påföljder om ett 

skyddsombudsstopp skulle innebära skadegörelse31. Sjätte stycket hänvisar till att särskilda 

bestämmelser för skyddsombud till sjöss finns i Fartygsäkerhetslagen (2003:364).  

 

Skyddsombudens stoppningsrätt är en begränsning av arbetsledningsrätten, och då ett 

skyddsombudsstopp läggs så kan det ses som att skyddsombudet tillfälligt tar över 

arbetsledningsfunktionen från arbetsgivaren32. Ett skyddsombudsstopp är till för att skydda 

arbetstagarna, därför har skyddsombudet tolkningsföreträde framför arbetsgivaren. Om 

arbetsgivaren själv vill överta arbetet under tiden skyddsombudsstoppet ligger så finns det i 

princip ingenting som hindrar det, såvida det inte innebär en fara för arbetstagarna. Även 

arbetstagare i arbetsledande ställning inkluderas i denna bestämmelse33. 

 
2.3 Visst arbete 
Det finns ingen utförligare beskrivning i lagen eller dess förarbeten angående vad rekvisitet 

visst arbete som stadgas i 6 kap. 7 § första stycket innebär34. Steinberg har ringat in de 

exempel som Arbetsmiljöutredningen givit på hur rekvisitet kan tolkas. De menar att det berör 

arbete där det saknas adekvat skyddsutrustning vilket kan leda till exempelvis kroppsskada, 

samt att utföra arbete i utrymmen där det finns risk för gasläcka eller liknande. Till 

definitionen har även förts att skyddsombud har rätt att stoppa arbete innan det har påbörjats 

och att ensamarbete omfattas av stoppningsrätten35. Steinberg har studerat hur skyddsombud 

tillämpar begreppet visst arbete. I 39 av 195 fall orsakades skyddsombudsstoppet i hennes 

studie av relationer som innebär risker36. Andersson diskuterar att detta skäl är det mest 

intressanta att undersöka i den psykosociala kontexten. Visst arbete skulle alltså kunna 

innebära allt ifrån gasläckor i arbetslokalen till relationer mellan chefer och/eller kollegor37. 

                                                
29 Se bland annat AD 1979 nr.64 och AD 1979 nr.165 
30 Ahlberg, 2016, s 106 
31 Gullberg & Rundqvist, 2014, s. 269 
32 SOU 2017:24, s. 48 
33 Prop 1976/77: 149 s 340 
34 Andersson, 2013, s. 208 
35 Steinberg, 2004, s. 160 f 
36 Steinberg, 2004, s. 162 
37 Andersson, 2013, s. 208 
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I AD 2000 nr 92 konstateras att det visserligen inte finns några formkrav för skyddsombudet 

att formulera utnyttjandet av stoppningsrätten. Ett skyddsombudsstopp är dock så pass 

ingripande att det enligt domstolen bör kunna ställas krav på klarhet, och skyddsombudet bör 

alltså formulera vad som innefattas i visst arbete i det aktuella fallet så tydligt att det inte 

råder några tvivel kring vilket arbete som avses38. 

 
2.4 Omedelbar och allvarlig fara för arbetstagares liv eller hälsa 
Det är inte nödvändigtvis så att det behöver röra sig om livsfara för att ett skyddsombudsstopp 

ska vara legitimt. Ahlberg menar att även akut risk för kroppsskada, eller förhindrande av 

skada vars symptom uppstår först efter en tid är giltiga skäl. Det som avgör är istället ifall en 

arbetstagare kan räddas av att arbetet avbryts omedelbart istället för att vänta på att få ett 

utlåtande från AV eller ett arbetsledningsbeslut. Ahlberg kommenterar detta med att 

skyddsombudsstopp därför i praktiken till största delen kan användas vid risk för olycksfall39. 

Gullberg och Rundqvist påpekar dock i sin lagkommentar att paragrafen är formulerad i 

generella ordalag och att det inte finns någon allsidig belysning av hur stoppningsrätten 

fungerar40.  

 

Förarbetena till AML tar särskilt upp att stoppningsrätten inte omfattar risken för 

långtidseffekter. Det understryks att den blir aktuell först vid så akuta situationer att man inte 

hinner vänta på en inspektion eller att det redan finns ett meddelat förbud från 

tillsynsmyndigheten41. Det är däremot så att stoppningsrätt kan föreligga även om skadan inte 

visar sig förrän efter en tid42. Andersson diskuterar detta på följande vis: 

”Detta innebär alltså att man skiljer mellan tiden för exponering som kan leda 

till skada, som inte får vara långvarig för att stoppningsrätt ska kunna användas, 

och tiden mellan exponeringen och skadans visande, som kan vara långvarig. 

Det krävs alltså inte att faran är ny eller plötslig utan det avgörande är att det i 

den aktuella situationen skulle vara förenat med alltför stor risk att låta arbetet 

fortgå till dess att det kan avbrytas av arbetsledningen eller av 

Arbetsmiljöverket.”43 

                                                
38 AD 2000 nr 92 
39 Ahlberg, 2016, s. 105 
40 Gullberg & Rundqvist, 2014, s. 270.   
41 Prop 1976/77:149 s. 339 
42 Gullberg & Rundqvist, 2014, s. 267 
43 Andersson, 2013, s. 210 
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En svårighet som kan uppstå för skyddsombuden i bedömningen av hur akut och allvarlig fara 

som föreligger är att de inte alltid har kompetens att avgöra ifall till exempel tunga lyft 

kommer leda till direkta skador eller ha effekter över tid. Det är också svårt att avgöra ifall hot 

om våld kommer att leda till våld och i så fall hur allvarligt detta kommer att drabba 

arbetstagaren. Det är i slutändan den bedömning som görs efter tillsyn som avgör om 

omedelbar fara för liv eller hälsa har förelegat44. 

 

2.5 Särskilt om ensamarbete45 
6 kap. 7 § AML och 3 kap. 2 § AML är sammankopplade genom en hänvisning i lagtexten. 

Innebörden av den sistnämnda paragrafens andra stycke är att arbetsgivaren ska ta den 

särskilda risken för ohälsa eller olycksfall som kan följa av ensamarbete i beaktning. Det 

framkommer i förarbetena till AML att skyddsombudet bör ha särskilda befogenheter att 

ingripa vid ensamarbete eftersom det ska ses som en viktigt trygghetsskapande faktor. Det är 

dock nödvändigt att skyddsombudet i det längsta rådgör i med arbetsgivaren i fall då 

ensamarbete utförs som kan antas vara riskabelt46. Stoppningsrätten ska fortfarande bara 

aktualiseras då risken för fara är så överhängande att det inte finns tid att invänta 

myndighetens ställningstagande47.  

 

Ensamarbete definieras inte närmare i lagtexten. Det kan, som Gullberg och Rundqvist 

diskuterar, vara en skillnad på arbete som utförs ensam, det vill säga utan kontakt med några 

människor, och arbete som utförs utan kontakt med arbetskamrater men i miljöer där det i och 

för sig vistas andra personer så som till exempel arbetssituationen ser ut för busschaufförer. 

De menar att arbeta ensam kan vara särskilt psykiskt påfrestande då man bland annat kan 

utsättas för svåra eller oväntade situationer utan att kunna ta hjälp av kollegor vilket kan 

skapa en stark oro hos arbetstagaren48. Det beskrivs i AFS 1982:3 Ensamarbete att ett sådant 

arbete som utförs i fysisk eller social isolering från andra människor är att kategorisera som 

ensamarbete. Begreppet social isolering definieras som att den som utför arbetet befinner sig 

bland andra människor men utan att kunna räkna med deras hjälp om en kritisk situation 

skulle uppstå49.  

                                                
44 Steinberg, 2004, s. 170 
45 Innehållet i detta stycke tas även upp och diskuteras i Künstlicher, 2018, s. 4 f 
46 Prop 1976/77:149 s. 338 
47 Prop 1976/77:149 s. 339 
48 Gullberg & Rundqvist, 2014, s. 120 f 
49 1§ AFS 1982:3  
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3. Den psykosociala arbetsmiljön – definitioner 
 
3.1 Inledning 
Jag finner det intressant att närmare undersöka vad begreppet psykosocial arbetsmiljö innebär, 

hur farlig den kan bli och framförallt – hur akut. Ett exempel på hur den psykosociala 

arbetsmiljön kan vara förenat med livsfara är det så kallade Krokommålet50 som handlade om 

en arbetstagare som efter en tids trakasserier av sin arbetsledare tog sitt liv. Jag anser att det 

fallet är en tydlig illustration av hur allvarlig – och livsfarlig – brister i den psykosociala 

arbetsmiljön kan vara. Det blev i domstolen aldrig en fråga om hur akut fara arbetstagaren 

utsatts för även om man diskuterade kring hur risken för att han skulle ta sitt liv hade kunnat 

förebyggas. Målet kom alltså i stort att handla om arbetsgivarens ansvar för det systematiska 

arbetsmiljöarbetet. Resonemanget som fördes i Krokommålet väcker frågan hos mig 

angående hur tidsaspekten avgör när en fara är så akut att den blir livshotande, eller när den i 

så fall blir det, om situationen utspelar sig under en längre tidsperiod. Jag ska i kapitel 4 

djupare gå in på hur man definierar och värderar faror i den psykosociala arbetsmiljön. Jag 

vill dock först i detta kapitel försöka ge läsaren en grundläggande förståelse för innebörden av 

de två begrepp som är centrala för ämnet till denna uppsats.  

 

På senare år har begreppet psykosocial arbetsmiljö i vissa fall fått lämna plats för AV:s nyare 

definition: organisatorisk och social arbetsmiljö51. Det är efter vad jag kan se två olika 

benämningar på ungefär samma sak – nämligen den arbetsmiljö som inte är fysisk. AV 

försöker göra definitionen mer specifik genom att dela upp det väldigt övergripande begreppet 

psykosocial i mindre beståndsdelar, närmare bestämt organisatorisk och social som ska 

redogöras för närmare under rubrik 3.3. Den fysiska arbetsmiljön kan dock påverka den icke-

fysiska arbetsmiljön på ett sätt som gör att denna i sig blir skadlig och vice versa52. Jag har 

valt att göra separata definitioner för de ovan nämnda begreppen i ett försök att för läsaren 

måla en så bred bild som möjligt av vad som ingår i den icke-fysiska arbetsmiljön. AV har 

enligt mig en i och för sig bred och omfattande definition under begreppet OSA, men jag 

anser ändå att det finns en poäng i att även ta in ytterligare definitioner av vad den icke-

fysiska arbetsmiljön innebär och hoppas att det ger läsaren en djupare förståelse för hur brett 

och komplext ämnet faktiskt kan göras. 

                                                
50 Östersunds Tingsrätt, dom 2014-02-19, mål B 2863-11 och Hovrätten för Nedre Norrland, dom 2015-03-03, mål B 399-14 
51 Detta begrepp implementeras i AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö 
52 Mats Eklöf, Psykosocial arbetsmiljö Begrepp, bedömning och utveckling, uppl.1:3, Lund: Studentlitteratur AB, 2017, s. 12 
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3.2 Psykosocial arbetsmiljö 
Att definiera vad psykosocial arbetsmiljö innebär är, som nämnts ovan, i sig inte helt 

oproblematiskt. Eklöf diskuterar svårigheten i att hitta en övergripande definition och väljer 

att beskriva innebörden genom att belysa olika aspekter som ingår där i53: 

”(...)Lite mer specifikt handlar det om de (psykiska) krav som arbetet medför, de 

materiella, sociala och organisatoriska resurser som finns för att hantera dessa 

krav, rättvisan i arbetsvillkoren, anställningstryggheten samt hur medarbetarens 

hälsa och välbefinnande värderas i förhållande till produktivitet och ekonomiskt 

resultat.”54 

Eklöf menar vidare att det inte går att skilja på begreppen psykosocial arbetsmiljö och arbete, 

och att allt som har med utförandet och organiserandet av detta påvisar i vilket skick som den 

aktuella arbetsmiljön befinner sig i55.  

 

Det råder ingen konsensus i forskarvärlden kring hur begreppet ska användas, inte heller ifall 

det överhuvudtaget finns någon renodlad psykosocial arbetsmiljö. Det kan också vara 

problematiskt att inte skilja mellan upplevd och faktisk arbetsmiljö, då den faktiska 

arbetsmiljön kan ses som det fysiskt mätbara och därför även som det objektiva56. Det finns 

enligt Eklöf två perspektiv att anlägga om man vill undvika att bedömningen enbart blir 

subjektiv. Det inre perspektivet är den individuella upplevelsen av arbetsmiljön, medan det 

externa perspektivet tar hänsyn till arbetets yttre villkor och förhållanden57. Det kan vara svårt 

att bortse från individuella reaktioner eftersom varje unik person har egenskaper och 

upplevelser med sig som gör att de är bättre eller sämre utrustade att hantera utmaningar i 

form av till exempel stress och konflikt. Eklöf hävdar att detta däremot inte är ett argument 

för att hävda att den psykosociala arbetsmiljön inte har betydelse för arbetstagarens hälsa, och 

ett synsätt som är fokuserat på individen stämmer varken överens med AML eller forskningen 

på området. Att hävda detta är i sig ett arbetsmiljöproblem menar Eklöf58. 

 
 

                                                
53 Eklöf, 2017, s. 11 
54 Eklöf, 2017 s. 11 
55 Eklöf, 2017, s. 211 
56 Jenny Åstrand, Psykosociala faktorer i arbetet En kvalitativ studie om hur ledarskapet påverkar medarbetares 
psykosociala arbetsmiljö. Magisteruppsats. Lunds universitet, 2004, s. 16 och referenserna där i.  
57 Eklöf, 2017, s. 163 
58 Eklöf, 2017, s. 21 ff 
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3.3 Organisatorisk och social arbetsmiljö 
AV skriver i vägledningen till AFS 2015:4 att de istället för att använda begreppet 

psykosocial arbetsmiljö väljer att använda sig av begreppet OSA. De hänvisar till att det 

tidigare använda psykosocial arbetsmiljö är ett brett begrepp vilket sätter den individuella 

upplevelsen av sin omgivning i fokus. Genom att koncentrera sig på de organisatoriska och 

sociala delarna av arbetet så hamnar fokus istället på det som arbetsgivaren har möjlighet att 

kontrollera59. Fysiska skador kan uppkomma som följd av brister i den sociala och 

organisatoriska arbetsmiljön. Att bli stressad av sin arbetsledare att möta en leveranstid på ett 

lager kan till exempel leda till felaktiga lyft och skador i ryggen. Arbetsmiljön går därför inte 

enligt AV att helt dela upp i olika kategorier som fysisk eller psykosocial utan dessa är tätt 

ihopkopplade med varandra60. Detta resonemang anser jag vara besläktat med Eklöfs 

perspektiv på psykosocial arbetsmiljö och arbete som redogjorts för under föregående rubrik. 

 

AFS 2015:4 började gälla den 31 mars 2016. Den har till syfte att förtydliga vad arbetsgivare 

och arbetstagare har för skyldigheter inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet då 

det gäller vad de valt att kalla den organisatoriska och sociala arbetsmiljön61. AV definierar 

organisatorisk arbetsmiljö som det resultat som blir av hur arbetet styrs, kommuniceras och 

ordnas på arbetsplatsen samt hur man fattar beslut. Den sociala arbetsmiljön beskrivs som 

samspelet mellan de personer som finns omkring en på arbetsplatsen, så som chefer och 

kollegor. Hit räknas även digitala kommunikationsmedel så som mail, chatt och så vidare62. 

AFS 2015:4 behandlar arbetsbelastning63, arbetstid64 och kränkande särbehandling65 som 

huvudområden för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Alla arbetsgivare omfattas av 

föreskrifterna, och de gäller alla arbetstagare med någon form av anställningsförhållande. Hit 

räknas även ut- eller inhyrd personal, praktikanter och lärlingar66.  

 

 

                                                
59 Arbetsmiljöverket, Den organisatoriska och sociala arbetsmiljön – viktiga pusselbitar i en god arbetsmiljö, Stockholm: 
Arbetsmiljöverket, 2016, s. 12, tillgänglig: https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/bocker/den-organisatoriska-
och-sociala-arbetsmiljon-viktiga-pusselbitar-i-en-god-arbetsmiljo-vagledning-h457.pdf (hämtad: 2018-11-24) 
60 Arbetsmiljöverket, 2016, s. 10 ff 
61 Arbetsmiljöverket, ”Organisatorisk och social arbetsmiljö”. Tillgänglig: https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-
inspektioner/publikationer/foreskrifter/organisatorisk-och-social-arbetsmiljo-afs-20154/, 2018 (hämtad: 2018-11-16) 
62 Arbetsmiljöverket, 2016, s. 10 
63 AFS 2015:4 9-11 §§ 
64 AFS 2015:4 12 § 
65 AFS 2015:4 13-14 §§ 
66 Arbetsmiljöverket, 2016, s. 18 



 19 

3.4 Ett internationellt perspektiv 
Den svenska arbetsmiljölagstiftningen påverkas av de internationella regleringar vi bundit oss 

till att följa. Andersson menar att frågor om arbetsmiljön omgärdas av ett omfattande 

regelverk både på folkrättslig och EU-rättslig nivå därför att dessa frågor diskuteras som 

mänskliga och grundläggande rättigheter67. Jag anser att det är relevant att presentera en bild 

av hur psykosocial arbetsmiljö betraktas internationellt eftersom det i min mening är viktigt 

med en gemensam förståelse för hur ett så pass komplext begrepp tolkas i lagstiftning och 

direktiv som Sverige förbundit sig att följa. Jag har valt att nedan presentera en kort översikt 

av hur man har tolkat begreppet i förhållande till arbetsmiljörelaterad problematik i ett försök 

att identifiera skillnader och likheter med det svenska förhållningssättet.  

 

Världshälsoorganisationen (WHO) och Internationella arbetarorganisationen (ILO) innefattar 

i en gemensam definition psykosociala faktorer i begreppet arbetsplatsrelaterad hälsa 

(occupational health). De stadgar att arbetsmiljön ska anpassas efter individens fysiska och 

psykiska förutsättningar samt att arbetstagaren ska anpassa sig till arbetet. Det senare, 

diskuterar Andersson, skiljer sig från det svenska perspektivet. Vår inhemska lagstiftning 

understryker att det är förhållandena i arbetet som ska individanpassas och aldrig tvärtom68.  

 

Arbetsmiljön har länge varit en central fråga inom EU och har rättsligt reglerad i unionen 

sedan 1960-talet69. Begreppet arbetsmiljö inom EU-rätten innefattar enligt Andersson även 

psykosociala faktorer. Detta kan fastslås eftersom EU från början tagit definitionen från det 

danska arbejdsmiljø, vars betydelse ligger mycket nära den svenska definitionen av vad som 

innefattas i arbetsmiljön70. EU:s ramdirektiv 89/391/EEG stadgar minimikraven för 

arbetsmiljön71. Enligt EU-Osha72 så är stress orsaken till ungefär hälften av alla förlorade 

arbetsdagar i Europa. De menar att psykosociala risker ska ses som ett organisatoriskt 

problem istället för att läggas på individen. Brister i hur arbetet leds, fördelas och utformas, 

trakasserier och osäkra anställningar är några av de arbetsförhållanden som menas påverkar 

arbetstagaren negativt men som kan styras och ändras av arbetsgivaren. De uttalar även att 

                                                
67 Andersson, 2013, s. 123 
68 Andersson, 2013, s. 127 ff 
69 Andersson, 2013, s. 130 
70 Andersson, 2013 s. 131 ff 
71 EU-Osha, ”Ramdirektiv om arbetsmiljö”. Tillgänglig: https://osha.europa.eu/sv/legislation/directives/the-osh-framework-
directive/the-osh-framework-directive-introduction, 2018 (hämtad; 2018-12-08)  
72 Se en översiktlig redogörelse kring EU-Oshas verksamhet under rubrik 1.4 Metod och material i denna uppsats. 
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arbetstagare som utsätts för stress under en längre tid riskerar att drabbas av fysiska skador 

och sjukdomar som en följd av detta73. 

 

 

4. Praxis och bedömningar av skyddsombudsstopp  
 
4.1 Inledning 
Den rättsliga grunden är nu lagd för vad som gäller då ett skyddsombud vill nyttja sin 

stoppningsrätt. Jag har även översiktligt gått igenom de komplexa begreppen psykosocial 

arbetsmiljö respektive OSA och vad som innefattas där i. I följande kapitel har jag för avsikt 

att undersöka hur psykosociala faktorer värderas av skyddsombud, domstol och myndigheter 

då det kan anses handla om risker för arbetstagares omedelbara liv eller hälsa. Steinberg 

menar att prövning av skyddsombudsstopp görs enbart med stöd av lag, förordningar och 

föreskrifter och att det inte tas hänsyn till andra omständigheter så som anställningsavtal och 

andra civilrättsliga kontrakt. Orsaken till ett stopp måste vara reglerad genom lag eller 

föreskrifter för att kunna få rättsligt stöd74.  

 

Det finns inte något överflöd av rättsfall kring vad som är ett godkänt skyddsombudsstopp 

eller inte. Detta beror på att AV:s inspektion är den instans som enligt 7 kap. 7 § AML tar 

beslut om ifall ett lagt skyddsombudsstopp är lovligt. Det är först om beslutet överklagas av 

någon anledning som domstolen får anledning att ta ställning, och då efter vad jag har kunnat 

se ofta angående någon specifik omständighet och inte gällande arbetsnedläggelsen i sig. Det 

kan till exempel handla om att skyddsombudet inte först vänt sig till arbetsgivaren för att lösa 

situationen trots att det skulle ha funnits tid till detta, så som avhandlats i AD 2008 nr 77. Det 

kan också vara en fråga om ifall arbetsgivaren har hindrat skyddsombudets arbete genom att 

avbryta skyddsombudsstoppet, vilket var frågan i AD 2000 nr 92. Bristen på domstolspraxis 

gör i min mening att sökandet efter förståelse för hur själva stoppet hanteras försvåras något. 

AD har fastslagit det faktum att skyddsombudens uppgift att avgöra när ett 

skyddsombudsstopp är befogat inte är av det enklaste slaget. Detta konstaterades till exempel 

i AD 1979 nr 164 där huvudfrågan för domstolen att avgöra rörde rätten till lön vid 

                                                
73 EU-Osha, ”Psykosociala risker och stress på arbetsplatsen”. Tillgänglig: https://osha.europa.eu/sv/themes/psychosocial-

risks-and-stress, 2018 (hämtad: 2018-12-08)   
74 Steinberg, 2004, s. 167 f 
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skyddsombudsstopp. Jag redovisar inte närmare utfallet i domen då det inte är av större 

betydelse för det ämne den här uppsatsen avhandlar, däremot anser jag att domstolens 

resonemang kring skyddsombudets stoppningsrätt är av intresse då den understryker att 

skyddsombuden har en långt gående befogenhet att tolka uppkomna potentiellt sett farliga 

situationer och att använda sig av lagregeln. AD konstaterade att skyddsombudsstopp inte är 

menade att läggas vid sådant arbete som i sig för med sig risker som går att kalkylera för. 

Regeln syftar till oväntade och plötsliga situationer där fara kan uppkomma, alltså 

undantagen. Domstolen uttryckte att det är viktigt att inte regelverket kring skyddsombuden 

blir så snävt att de inte vågar eller känner att de har utrymme att agera om de uppfattar att det 

är nödvändigt. AD resonerade vidare: 

”På skyddsombudet bör inte ställas ett längre gående krav än att hans 

ståndpunktstagande sker efter en bedömning av omständigheterna som framstår 

som försvarlig. Avbryts arbetet på grundval av en sådan bedömning, har 

åtgärden skett med fog även om det i efterhand skulle visa sig att lagens 

förutsättningar inte var uppfyllda.”75 

 

Jag presenterar nedan några beslut från förvaltnings- och kammarrätterna, AV, 

Arbetsskyddsstyrelsen och Yrkesinspektionen76 gällande skyddsombudsstopp lagda på grund 

av psykosociala faktorer. I den mån jag fått tillgång till dokumentation från AV så har jag 

försökt hitta fall som liknat varandra för att se ifall det går att göra några jämförelser mellan 

besluten. Jag är medveten om att detta inte blir en studie med någon direkt vetenskaplig tyngd 

då urvalet är allt för litet för att man säkert ska kunna säga sig se ett mönster. Min ambition i 

detta kapitel är endast att ge exempel på hur frågan har behandlats av skyddsombud och 

berörda myndigheter, presentera underlag till eventuell framtida vidare forskning samt öppna 

upp för diskussion kring hur den psykosociala arbetsmiljön värderas i dagsläget. 

 

4.2 Bedömningar av skyddsombudsstopp på grund av oro m.m. 
Andersson redovisar AV:s beslut 2012-05-09 i ärende nummer 2012-13380 angående 

avbruten sophämtning på en viss sträcka. Anledningen till skyddsombudsstoppet var att 

sopbilen tvingades backa med skymd sikt ned för en lång backe i ett bostadsområde, vilket 

                                                
75 AD 1979 nr 164 
76 Arbetsskyddsstyrelsen utgjorde fram till 2001 tillsammans med Yrkesinspektionen de myndigheter som sedermera slogs 
ihop och bildade Arbetsmiljöverket. För mer information se till exempel: Arbetsmiljöverket,”Historik – arbetsmiljö nu och 
då”. Tillgänglig:  https://www.av.se/om-oss/125-ars-jubileum/, 2016-07-06 (hämtad: 2018-12-05) 
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föranledde föraren att påverkas av stark oro för att skada andra människor eller egendom. 

Arbetsgivaren begärde att stoppet skulle prövas av AV. Verket konstaterade att arbetstagaren 

utsattes för risk för psykisk ohälsa genom den höga anspänning som oro att köra över 

människor skapar. Det togs även in i bedömningen hur den psykiska hälsan skulle kunna 

påverkas av att köra på någon. Sophämtning på den aktuella sträckan förbjöds tills det att 

vissa villkor uppfylldes vid vite77. 

 

Ovan refererade beslut grundar sig på en situation som inte är helt olik den som föranledde 

det skyddsombudsstopp som lades på att framföra buss på en viss sträcka i Lund under hösten 

2018, som beskrivs i korthet i inledningen till denna uppsats. Även i det fallet rörde det sig 

om yrkeschaufförer som drabbades av stress på grund av oro att skada andra på en illa 

anpassad väg. I AV:s beslut 2018-11-14, ärende nummer 2018/062031 framgår att 

skyddsombudet bland annat uppgav att det fanns oro att köra på fotgängare och cyklister då 

det inte fanns något övergångställe på den berörda sträckan, att ökade köer på den trånga 

vägen ledde till att chaufförerna inte hann ta sina raster och oro för att de på grund av stress 

riskerade att ta många felbeslut vad gällde körväg och liknande. Ytterligare en anledning till 

det lagda skyddsombudsstoppet var att det ojämna underlaget var påfrestande för 

chaufförernas nackar, axlar och ryggar och det fanns oro för skak-relaterade arbetsskador.  

AV kom efter inspektion fram till att det inte bedömdes finnas skäl att meddela varken förbud 

eller föreläggande. Motiveringen till detta var att även om arbetsmiljön i och för sig kunde 

anses problematisk så spelade den frekvens med vilken arbetet utförts samt att det inte 

förekommit några tillbud eller olyckor en avgörande roll i bedömningen.  

 

Jag tolkar det som att ovan refererade fall handlar om två likartade situationer där 

yrkeschaufförer menat att de utsatts för psykisk press på grund av bland annat oro att skada 

andra. I beslutet från 2012 var detta en acceptabel anledning till ett skyddsombudsstopp, även 

om inget tillbud ännu hade inträffat. Det faktum att sopbilen skulle backa med skymd sikt i ett 

bostadsområde verkar ha varit tillräckligt för att faran skulle betraktas som akut. I beslutet 

från 2018 var däremot frånvaron av tillbud och uppkommen ohälsa i form av arbetsskador 

bland de avgörande faktorerna för att skyddsombudsstoppet inte godkändes. I det senare 

beslutet togs efter vad jag har kunnat utläsa ingen hänsyn till de skador på den psykiska 

hälsan som skulle kunna uppstå om chaufförerna skulle råka köra på någon förbipasserande, 

                                                
77 Andersson, 2013, s. 211 
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tvärtemot hur bedömningen gjordes i fallet med sophämtningen där detta togs med som en 

faktor i beslutet.    

 

4.3 Bedömningar av brister i det psykosociala arbetsklimatet 
Ett skyddsombudsstopp som nämns i inledningen till denna uppsats är det som lades på 

Röhsska museet i Göteborg år 2016. I AV:s beslut 2016-09-26 ärende nummer 2016/043214 

framkom att skyddsombudsstoppet hade lagts på grund av tjänsteutövningen från den 

närmaste chefen på arbetsplatsen. Omedelbar och allvarlig fara för arbetstagarnas liv eller 

hälsa ansågs föreligga på grund av bland annat kränkande beteende från arbetsledaren 

gentemot personalen. Man befarade att de anställda på grund av detta riskerade att drabbas av 

sjukskrivningar och arbetsskador i en större omfattning än vad som redan skett. AV bedömde 

inte riskerna som så akuta så att ett skyddsombudsstopp var befogat. Detta meddelades via 

telefon några timmar efter att arbetet lagts ner och motiverades inte närmare i beslutet.  

 

Andersson redovisar ett liknande fall i Arbetsskyddsstyrelsens beslut 2000-12-15 i ärende 

nummer 2000-1274. Det psykosociala arbetsklimatet på ett företag ansågs av skyddsombudet 

vara så dåligt att personalen genom att arbeta vidare var försatta i akut fara. Bristande 

strukturer i företaget, illa skött information och kommunikation, otydlig ansvarsfördelning 

samt hot och trakasserier från ledningen var några av de skäl som uppgavs för att beskriva 

farorna i arbetsmiljön. Yrkesinspektionen, som gjorde den initiala bedömningen, menade att 

även om detta tydde på att det kunde finnas allvarliga brister i arbetsmiljön så var de ändå inte 

så akuta att de kunde innebära omedelbara risker för skador hos de anställda. Beslutet 

överklagades till Arbetsskyddsstyrelsen men lämnades utan bifall då man ansåg att 

arbetsgivaren hade ordnat så att det inte längre fanns några allvarliga brister i arbetsmiljön. 

Praxis i den här typen av ärenden uppgavs vara att bedömning endast görs på hur nuvarande 

och framtida arbetsmiljö bedöms78.  

 

I de här två fallen verkar tillsynsmyndigheterna ha resonerat på liknande sätt. Brister i 

organisation och ledning som påverkar personalens psykiska hälsa negativt verkar inte vara 

skälig grund för att rekvisitet omedelbar och allvarlig fara för liv eller hälsa ska anses 

uppfyllt. Inte heller kränkningar och trakasserier verkar utgöra sådana akuta risker. I 

bedömningen från år 2000 understryks att bristerna i arbetsmiljön ändå kunde anses vara 

                                                
78 Andersson, 2013, s. 212 
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allvarliga även om de inte kunde räknas som akuta. År 2016 gjordes inget sådant utlåtande 

utan det konstaterades att akuta risker inte förelåg utan vidare motivering.  

 

Jag anser att det är noterbart att det i skyddsombudsstoppet som lades på Röhsska museet 

antyddes att det redan skett sjukskrivningar och arbetsskador till följd av den psykosociala 

arbetsmiljön, och i det fallet främst på grund av hur chefen behandlade personalen. 

Resonemanget som fördes av AV gällande sopbilen under föregående rubrik där enbart risken 

för tillbud var tillräckligt för att ett skyddsombudsstopp skulle vara godtagbart hade kunnat 

indikera att det i sådant fall där tillbud redan skett skulle finnas skäl för att godkänna ett 

skyddsombudsstopp. Så har AV dock inte resonerat i beslutet angående Röhsska museet och 

detta väcker hos mig stor nyfikenhet kring hur den akuta faran av psykosociala risker bedöms 

då det handlar om O:et i OSA. Kan faror i arbetsmiljön någonsin räknas som akuta då de 

härrör den organisatoriska delen av arbetsmiljön? Det hade i min mening varit mycket 

intressant att få en djupare inblick i hur AV resonerar kring just organisatoriska problem i 

förhållande till arbetstagarnas omedelbara säkerhet på arbetsplatsen.  

 

4.4 Bedömningar av psykosociala faror vid ensamarbete 
Ett skyddsombudsstopp lades under hösten år 2015 mot ensamarbete vid ett företag som 

utförde värdetransporter. Skyddsombudet överklagade AV:s beslut att häva stoppet, och det 

kom senare att bli ett avgörande i förvaltningsrätten i Göteborg. I domen anförde AV att en 

arbetsuppgift i och för sig ”...inte får utföras som ensamarbete om det föreligger påtaglig risk 

för våld eller hot om våld” enligt AFS 1993:2 8 §, men att det i det aktuella fallet inte förelåg 

en sådan påtaglig risk. De menade vidare att skyddsombudet inte lyckats påvisa att risken för 

rån skulle vara större vid ensamarbete än om man hade dubbelbemanning. Förvaltningsrätten 

gick på samma linje79. Ärendet överklagades till kammarrätten då skyddsombudet bland annat 

menade att frågan hade felbehandlats i förvaltningsrätten och hänvisade till att AV tagit 

motsatt beslut gällande liknande situation vid ett annat värdetransportföretag. Verket 

påpekade att de ersatt det beslut som skyddsombudet hänvisade till med ett annat där 

skyddsombudsstoppet hävts. Inte heller kammarrätten ansåg att det fanns skäl att omedelbart 

stoppa ensamarbetet på företaget80. 

 

                                                
79 Förvaltningsrätten i Göteborg, dom 2017-06-16, mål 12745-15 
80 Kammarrätten i Göteborg, dom 2018-10-12, mål 3531-17 



 25 

Ett skyddsombud stoppade i början av år 2016 ensamarbetet för ordningsvakter placerade på 

akutmottagningen i Malmö. I motiveringen till skyddsombudsstoppet hänvisas till en väldigt 

påfrestande psykosocial arbetsmiljö samt att det i arbetssituationer uppstått ett flertal tillbud 

gällande våld och hot om våld. Vakterna arbetade ensamma i en miljö som ofta besöktes av 

psykiskt instabila personer, kriminella gäng och människor under påverkan av olika 

substanser. De upplevde inte att de hade tillräcklig möjlighet att få assistans av polis eller 

kollegor som ofta själva hade hög arbetsbelastning och kunde befinna sig på andra sidan stan 

då de begärde uppbackning. Avslutningsvis skrev skyddsombudet i motiveringen: 

”Detta stopp enligt AML § 6.7 är också lagt då jag anser att jag måste agera då 

det inte är frågan OM utan NÄR det kommer att ske en allvarligare 

incident/arbetsplatsolycka. Samt att mina kollegor utrycker en stark oro för att 

jobba ensamma med hänvisning till det jag redovisat här, och detta påverkar den 

psykosociala arbetsmiljön.”81 

AV godkände skyddsombudsstoppet genom beslut 2016-03-23 ärende nummer 2016/009806 

och förbjöd ensamarbete för ordningsvakter på akutmottagningen vid vite om 50 000 kr. I 

beslutet bekräftades ordningsvakternas upplevelse av att de ofta befann sig i hotfulla, oroliga 

och våldsamma situationer under de tider på dygnet då de arbetade ensamma, och det 

konstaterades att de åtgärder arbetsgivaren tidigare gjort för att förbättra arbetsmiljön inte var 

tillräckliga. Ytterligare åtgärder så som att förbättra möjligheterna att få hjälp snabbt, 

begränsat tillträde till lokalerna och att ändra hur uppdragets utformande föreslogs som 

möjligheter att lösa situationen, men tillsvidare meddelades ett omedelbart förbud mot 

ensamarbete tills det att arbetsgivaren vidtagit tillräckliga åtgärder.  

 

I de två ovan beskrivna fallen handlar det om väktare respektive ordningsvakter som menat att 

risken för hot om våld respektive rån var så överhängande att arbetet omedelbart behövde 

stoppas. I båda fallen framkom att det inte inträffat något allvarligt tillbud men att man var 

orolig för att detta snart skulle ske. Skyddsombudsstoppet som lagts mot ensamarbete vid 

värdetransporter godkändes inte av vare sig AV eller domstol med hänvisning till att det just 

inte inträffat någon incident ännu samt att det inte hade påvisats att risken var större vid 

ensamarbete än annars. Efter vad jag kan se så gjorde AV i princip en motsatt bedömning 

några månader senare då skyddsombudsstoppet i Malmö prövades. I det fallet var upplevelsen 

av hot om våld hos arbetstagarna tillräcklig för att stoppet skulle vara giltigt, även om det 

                                                
81 2016-009806-1  



 26 

uttrycktes från skyddsombudet att något allvarligare tillbud ännu ej hade skett. Situationerna 

är dock inte helt identiska och det är möjligt att det framkommit ytterligare uppgifter som 

legat till grund för att besluten blivit så olika som jag inte tagit del av. Jag anser ändå att det är 

värt att notera att resonemanget tycks vara fundamentalt olika i de båda fallen, trots att det 

inte motiveras varför det skulle föreligga någon förmildrande omständighet i att vara orolig 

för risken att bli utsatt för rån istället för oro över risken att – utan att bli rånad – utsättas för 

hot och våld på sin arbetsplats då man arbetar ensam.  

 

I ett tredje ärende gällande ensamarbete handlade det om en chaufför på ett transportföretag 

som upplevt en hotfull situation vid besök hos en kund. Även andra arbetstagare upplevde det 

som obehagligt att utföra arbetsuppgifter hos den berörda kunden och kände olust att åka dit. 

AV meddelade i beslut 2015-11-10 ärende nummer 2015/050786 att då arbetsgivaren vidtagit 

åtgärder så som att informera kunden om företagets rutiner samt att inte skicka den berörda 

chauffören på ärenden dit så förelåg inte några skäl för ett direkt förbud mot ensamarbete. Det 

hade inte heller inträffat några fler incidenter hos kunden sedan den hotfulla situationen ägt 

rum.  

 

Jämfört med beslutet rörande ensamarbete vid värdetransporter så uppfattar jag att 

resonemangen här stämmer bättre överens. Att inget rån ännu hade skett respektive att inga 

fler incidenter inträffat vägde tungt i bedömningarna. Det är också tydligt att arbetstagarnas 

oro för ännu ej inträffade incidenter inte påverkat besluten (jämför dock resonemanget 

angående sopbilsförarnas respektive busschaufförernas oro att skada andra under rubrik 4.2). I 

det senare refererade ärendet påverkade även att arbetsgivaren redan vidtagit åtgärder för att 

förhindra att liknande situationer skulle uppstå i framtiden, och att dessa ansågs som 

tillräckliga.   
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5. Sammanfattande reflektioner 
 

Som framkommit i denna uppsats så är det inte helt enkelt att finna en konsekvent definition 

av exakt vad begreppen psykosocial arbetsmiljö och OSA rent konkret innebär eller vad de 

bör innefatta. Detta gör enligt min mening att bedömningar av omedelbara och allvarliga faror 

i den icke-fysiska arbetsmiljön skulle kunna vara mycket svåra att göra på ett likartat och 

standardiserat sätt, som jag menar att man borde kunna förvänta sig av myndighet och 

domstolsväsen. Det hade varit mycket intressant att få reda på vilka riktlinjer som finns hos 

AV för att bedöma psykosociala faktorer då de ofta kan upplevas olika för olika individer. 

Samma stressnivå kan som exempel vara skadligt för en unik arbetstagare men inte påverka 

en annan nämnvärt även om de befinner sig i exakt samma arbetssituation. Även om man 

följer Eklöfs resonemang som tas upp under rubrik 3.2 kring att den psykosociala 

arbetsmiljön inte ska bedömas utifrån ett individfokuserat perspektiv så går det enligt mig inte 

att helt bortse från att varje individ har en subjektiv upplevelse av utsattheten i sin situation. 

Jag skulle gärna ta del av hur AV resonerar kring det att en tjänsteman utan förförståelse för 

den faktiska och upplevda situationen ska värdera sådana individuellt upplevda faktorer för att 

kunna avgöra hur akut fara som faktiskt föreligger för arbetstagaren. 

 

Det kan vara svårt att hålla isär den fysiska- och psykiska arbetsmiljön då de ofta påverkar 

varandra. Som avhandlas i kapitel 3 kan exempelvis långvarig stress leda till 

belastningsskador. Jag menar att det är möjligt att det kommer att bli ännu svårare att göra 

distinktionen i framtiden då arbetsmarknaden förändras och färre och färre arbeten kan 

komma att vara av renodlat fysisk karaktär, vilket är något att beakta i det fall man vill göra 

en djupare studie av ämnet. Skyddsombudsstoppet som lades i Lund i november 2018 och 

som i denna uppsats diskuteras under rubrik 4.2 illustrerar i min mening väldigt tydligt hur 

den fysiska och psykosociala arbetsmiljön kan gå in i varandra. Oro för arbetsskador både på 

grund av det skakiga väglaget och på grund av stressrelaterade orsaker föranledde att 

skyddsombuden identifierade att det fanns omedelbar och allvarlig fara för chaufförernas liv 

eller hälsa. I och med att skyddsombudsstopp ska läggas för visst arbete, det vill säga endast 

det arbete som utgör fara, så borde det vara intressant att identifiera vad som verkligen utgör 

en omedelbar fara i det specifika fallet. I den här situationen handlar det om att exakt samma 

arbetsuppgifter, nämligen att framföra buss på en viss sträcka, får ett flertal negativa effekter 

på arbetsmiljön. Hade man kunnat tänka sig att skyddsombudsstoppet godkänts på grund av 

risken för skak-relaterade – det vill säga fysiska – arbetsskador, men inte på grund av 
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chaufförernas oro att skada förbipasserande cyklister och fotgängare? Hade det spelat någon 

roll för effekterna av arbetsnedläggelsen, eller hade det endast varit ett principiellt 

ställningstagande från AV i så fall?  

 

Som jag påpekat i inledningen till kapitel 4 så är urvalet av beslut i denna uppsats allt för tunt 

och för illa underbyggt för att man ska kunna dra några egentliga slutsatser kring 

resonemangen som förs där i. Jag anser dock att det är en fingervisning kring hur de rättsliga 

bedömningarna ser ut i dagsläget samt hur den psykosociala arbetsmiljön i vissa fall har 

värderats. En djupare studie av ämnet skulle antagligen tjäna på att fokusera på en enskild 

aspekt, så som till exempel oro att skada andra eller mobbning, för att öka chanserna att 

lyckas skönja något mönster i det rättsliga resonemanget. Det är i min mening mycket svårt 

att göra en studie som täcker in allt som kan påverka arbetstagares psykiska hälsa varför det 

torde vara nödvändigt att ytterligare begränsa ämnesområdet.      

 
AML är en ramlag och är därför generellt formulerad. Som redogörs för i kapitel 2 gör detta 

att det är svårt att utröna exakt hur rekvisiten visst arbete och omedelbar och allvarlig fara för 

liv eller hälsa ska tolkas i specifika situationer. Även om det går att få viss klarhet med hjälp 

av förarbeten och AFS:ar så konstateras det i doktrinen att lagen är svårtydd och att det i vissa 

fall saknas ordentliga definitioner av rekvisit och begrepp. Det är i min mening inte konstigt 

att skyddsombud tolkar 6 kap. 7 § AML på ett vis medan AV kan göra en helt motsatt 

bedömning av samma lagtext, då det inte finns några konkreta riktlinjer kring hur lagen 

faktiskt ska – eller bör – tolkas. Det är möjligt att detta inte har varit något större problem 

historiskt då arbetsmiljön först och främst varit fysisk, men i dagsläget kanske det är tid för 

ytterligare föreskrifter eller direktiv från lagstiftaren eller AV gällande hur akuta faror i den 

psykosociala arbetsmiljön ska identifieras och förhindras. Jag vill i detta sammanhang 

återkoppla till Svenssons metoddiskussion som jag refererat till i kapitel 1.4. Det blir för mig 

tydligt att AML behöver betraktas som någonting som är ständigt utsatt för tidsandan och som 

alltid behöver tolkas och förstås utefter olika förutsättningar, istället som någonting som är 

definitivt och oföränderligt. Detta får mig att fundera kring tyngden av de AFS:ar och 

riktlinjer som vi har att förhålla oss till då vi ska tolka och förstå AML. Jag har under det här 

arbetets gång blivit mer och mer övertygad om vikten av att dessa pekpinnar och rättesnören 

från AV uppdateras kontinuerligt och anpassas till tidens stora faror och problem i 

arbetsmiljön – eller allra helst ligger ett steg före. 
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En central fråga som jag fastnat för då jag skrivit denna uppsats är hur man ska uppfatta ifall 

en psykosocial fara i arbetsmiljön ska räknas som akut. Som exemplifieras i det så kallade 

Krokommålet så kan den psykosociala arbetsmiljön vara livsfarlig, men när är faran 

egentligen så akut att arbetet omedelbart måste avbrytas? Jag tolkar Anderssons resonemang 

som citeras under rubrik 2.4 angående när ett skyddsombudsstopp blir akut så, att det inte 

handlar om när effekterna från en farlig situation uppstår eller visar sig. Det handlar istället 

om att själva faran inte får ha funnits under en lång tid, utan den ska vara just akut. Jag menar 

dock att detta blir problematiskt då man ska bedöma hur akut fara en arbetstagare som till 

exempel utsätts för trakasserier eller mobbning befinner sig i. Om personen tar livet av sig 

som direkt följd av en kränkning på arbetsplatsen, befann denne sig i sådant fall i akut fara 

som gick att identifiera i förväg, eller blev faran akut först när ett självskadebeteende 

påverkade personens hälsa negativt?  Bedömningen av tid tycks vara avgörande, och jag har 

inte lyckats utläsa tillräckligt mycket ur beslut och domar gällande stoppningsrätten i 

förhållande till tidsaspekten för att kunna se om det finns någon genomgående praxis kring 

detta. Det är dock en fråga som jag ser som absolut nödvändig att besvara för att beslut som 

fattas angående dessa skyddsombudsstopp ska kunna tas på ett likartat och konsekvent sätt 

och jag skulle gärna undersöka detta vidare i framtiden.  

 

Det har varit mycket intressant att skriva detta arbete och att jag fått möjligheten att fördjupa 

mig i ett ämne som jag tror kommer vara relevant för framtida förståelse av en arbetsmarknad 

i förändring och för arbetstagarnas rättigheter då det gäller säkerhet på arbetsplatsen. Min 

undersökning har väckt fler frågor hos mig än vad den har besvarat vilket har givit mig lust att 

vidare fördjupa mig i ämnet.  
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Summary 
The Work Environment Act is formulated in general terms and originates from the 1970s. In 

the modern work life many of the work environment related problems that can emerge has 

changed in character, and the risk of injury has changed from the physical to the psychosocial 

work environment. As this development takes place the need for new interpretations on how 

the Act should be applied occurs. This essay investigates how the safety representatives can 

use their right to suspend work in relation to psychosocial factors in the work environment. 

There is a lack of research in this field, wherefore the purpose of this essay is to present 

examples of how the Swedish Work Environment Authority and the safety representatives 

address the issue and open up for a discussion about the subject.   

 

The essay examines and compares decisions from the Swedish Work Environment Authority 

concerning safety representative work suspensions due to psychosocial risks in the work 

environment such as anxiety, stress, deficiencies in the psychosocial work environment 

climate and risks associated with working alone. The concept of psychosocial work 

environment is problematic to define, and it is evident from the research I have studied that 

there is no uniform interpretation of what it should include. This can, in my view, mean that a 

uniform assessment of the legality of the safety representative work suspension and of the 

urgency of danger that may be difficult to do for a third-party representative of an authority or 

court.  
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