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Sammanfattning 

Ämnet för denna uppsats är arbetsvägran på grund av risk för psykisk ohälsa och frågan är 

bland annat om sådan arbetsvägran kan utgöra ett kontraktsbrott och vilka konsekvenser ett 

sådan arbetsvägran kan få. Uppsatsen innehåller en typfallsstudie där tre typfall analyseras 

utifrån gällande rätt. Det första typfallet avser ett klart fall av arbetsvägran på grund av risk 

för psykisk ohälsa och de andra fallen ställs emot det första fallet genom att arbetstagarna där 

inte arbetsvägrar utan utför arbetsuppgifterna i ena fallet utan och i andra fallet med påverkan 

av kvaliteten. Typfallen visar att arbetsvägran kan utgöra ett kontraktsbrott om arbetsgivaren 

inte tidigare godtagit liknande arbetsvägran, men att arbetsvägran sannolikt inte leder till 

uppsägningen eller avsked om den är av begränsad omfattning. Typfallen visar dock också att 

det även får konsekvenser att inte arbetsvägra. I både andra och tredje typfallen råkar 

arbetstagarna ut för psykisk ohälsa. I det fallet när ohälsan påverkar kvaliteten på arbetet är 

det också fråga om kontraktsbrott som kan få konsekvenser i form av uppsägningen eller 

avsked. 
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1 Introduktion 

1.1 Problemformulering 

En trygg anställning och en god arbetsmiljö utan risk för ohälsa är en målsättning för såväl 

arbetstagare, arbetsgivare och samhället. Studier visar också att god arbetsmiljö har fått ökad 

vikt hos arbetstagare vid val av anställning.
1
 Detta till trots visar en rapport från OECD att den 

arbetsrelaterade psykiska påfrestningen har ökat i samtliga europeiska länder från 2005 till 

2010.
2
  

Psykiska påfrestningar orsakas av psykosociala arbetsmiljörisker, som bland annat otrygga 

anställningskontrakt, intensifiering av arbetet samt dålig balans mellan arbets- och privatliv. 

Studier visar psykosociala arbetsmiljörisker fortfarande utgör den största utmaningen för 

arbetstagares hälsa och säkerhet. Nästan var fjärde anmälan om sjukfrånvaro kan härledas till 

organisatoriska och sociala faktorer kopplade till hur arbetet är uppbyggt.
3
 Till exempel hör 

inte bara fysiska besvär till de vanligaste arbetssjukdomarna för kvinnor, utan även stress eller 

andra psykiska påfrestningar.
4
 

Lagstiftningen på det arbetsrättsliga området består i stor utsträckning av skyddslagstiftning 

för att reglera risker i arbetet. Detta innebär förpliktelser för arbetsgivare och rättigheter för 

arbetstagare. Samtidigt är det en grundläggande regel inom svensk arbetsrätt att det råder fri 

anställningsrätt.
5
 Ett anställningskontrakt innebär att en arbetstagare åtar sig att utföra ett visst 

arbete för en arbetsgivare som i sin tur betalar lön till arbetstagaren. 

Om utbytet mellan de överenskomna prestationerna ska ändras krävs som huvudregel att båda 

parterna är överens. När en arbetstagare inte längre önskar utföra delar av den lovade 

prestationen och ensidigt vägrar lyda order, uppstår en konflikt mellan arbetsgivaren och 

arbetstagaren. Det kan finnas olika anledningar till varför arbetstagaren inte längre vill utföra 

delar av sin prestation som han eller hon är skyldig att utföra enligt kontraktet. Det kan till 

exempel vara fråga om olika ideologiska och etiska ställningstagande. Arbetstagaren kan 

                                                            
1 Se Arbetsmiljöverket, Inspektionskampanj SLIC 2012, 2013. 
2 Se OECD, Sick on the Job?, 2012, s 63. 
3 Se OECD, Sick on the Job?, 2012, s 63. 
4 Se Arbetsmiljöverket, Inspektionskampanj SLIC 2012, 2013. 
5 Se Andersson, Edström & Zanderin, Arbetsrätt, 2009, s 84. Till den fria anställningsrätten finns vissa undantag 

som att arbetsgivaren inte får diskriminera arbetstagare på grund av kön, etnicitet eller sexuell läggning.  
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genomgå utvecklingsprocesser eller annars ställas inför etiska dilemman som denne inte 

förutsett vid anställningstillfället. Konflikter kan naturligtvis även uppstå när en arbetsgivare 

inte längre vill utföra sin avtalade prestation av liknande orsaker. 

En ordervägran leder i praktiken inte nödvändigtvis till några större bekymmer. Det kan till 

exempel vara fråga om en flexibel arbetsplats, vilket många arbetsplatser är idag. Flexibilitet 

ger arbetsgivaren möjlighet att delegera den icke utförda arbetsuppgiften till andra anställda. 

Om en arbetsgivare inte vill acceptera arbetstagarens arbetsvägran, eller när någon annan 

arbetstagare inte erbjuder sig eller accepterar chefens uppmaning att ta över arbetsuppgiften, 

finns emellertid inte denna utväg. 

Uppsatsen avser mot bakgrund av detta att utreda följderna av arbetsvägran vid arbetstagares 

rädsla för att lida psykisk ohälsa till följd av sitt arbete. 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Uppsatsens syfte är att utreda om en arbetsvägran på grund av risk för psykisk ohälsa vid 

utförande av en arbetsuppgift kan utgöra ett kontraktsbrott. Uppsatsen kommer att ha följande 

frågor: 

- När kan arbetstagares anförda skäl bedömas som psykisk ohälsa? 

- Kan arbetstagarnas arbetsvägran utgöra ett brott mot anställningsavtalet?  

- Vilka konsekvenser följer av arbetsvägran på grund av psykisk ohälsa mot bakgrund av 

arbetsgivarens ansvar för psykosocial arbetsmiljö? 

1.3 Avgränsning 

Sverige är medlem i EU och inom unionsrätten finns en rad direktiv som reglerar arbetslivet. 

Som exempel kan nämnas rådets direktiv 89/391/EEG av den 12 juni 1989 om åtgärder för att 

främja förbättringar av arbetstagarnas säkerhet och hälsa i arbetet, det så kallade andra 

ramdirektivet.
6
 Direktiven bestämmelser ska implementeras i svensk rätt och en del av den 

svenska regleringen är således baserade på direktiven. Denna uppsats bygger på 

                                                            
6 Se Rådets direktiv 89/391/EEG av den 12 juni 1989 om åtgärder för att främja förbättringar av arbetstagarnas 

säkerhet och hälsa i arbetet. 
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förutsättningen att de svenska reglerna överensstämmer med direktiven. Därmed har de 

unionsrättsliga bestämmelserna lämnats utanför uppsatsen. 

Kollektivavtal har haft stor betydelse för den svenska arbetsrätten och en presentation av 

kollektivavtalens betydelse kommer att finnas med i studien. Uppsatsen bygger dock på 

förutsättningen att inga kollektivavtal är tillämpliga på de diskuterade fallen. Därmed kommer 

tillämpliga kollektivavtal avseende frågan inte att behandlas. 

1.4 Metod och material 

Denna uppsats består av två delar. Den första delen är en kartläggning av gällande rätt. Den 

andra delen är undersökning av tre typfall där den gällande rätten kan tillämpas. Den 

metodologiska ansatsen för denna uppsats är såväl kvalitativ deskriptiv såväl som analytisk, 

vilket innebär att huvudsyftet kommer vara att beskriva och analysera den svenska gällande 

rätten utifrån flera typfall. Det är med andra ord både en rättsdogmatisk studie och en 

typfallsstudie.  

Den rättsdogmatiska metoden har influerats mycket av den historiska skolan som uppstod i 

Tyskland med juristen Carl von Savigny i spetsen. Den skolan gav både vägledning om hur 

rätten skulle bildas och om hur forskaren med hjälp av rättskällor skulle fastställa gällande 

rätt, det vill säga tillämpa den rättsdogmatiska metoden. Vid tillämpningen av den 

rättsdogmatiska metoden studeras lagtext, förarbeten, prejudikat och doktrin.
7
 Genom denna 

metod ska forskaren på ett objektivt sätt kunna fastställa och tolka rättsregler med hjälp av 

rättskällorna. Då forskaren ska förhålla sig objektiv i studiet av rättskällorna betraktas 

metoden därför även som rättspositivistisk, innebärande att stor vikt ska läggas på regelns 

bindande verkan och dess tillämplighet. Regelns innehåll och frågan om den bindande regeln 

är moraliskt rätt eller inte är således av mindre betydelse.
8
 Rättskällorna har enligt den 

rättsdogmatiska metoden olika dignitet. Lagar och andra författningar står högst, även de 

författningar som saknar status som lag. Efter detta kommer förarbetena till lagar och 

                                                            
7 Se Wilhelm, Den juridiska metodlärans utveckling under 1800-talet, 1989, s 32 ff. 
8 Se Hellner, Rättsteori, 1994, s 25 ff. 
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författningar då detta material haft en avgörande roll vid tillkomsten av lagarna.
9
 Den 

rättsdogmatiska metoden ska förhålla sig strikt till rättskällorna.
10

  

De lagar som är avgörande för denna uppsats är lagen (1982:80) om anställningsskydd (LAS) 

och arbetsmiljölagen (1977:1160) (AML). Dessutom kommer lagen (1976:580) om 

medbestämmande i arbetslivet (MBL) att beröras ytligt. MBL reglerar bland annat 

bestämmelser om kollektivavtal och förhandlingsfrågor. Vid sidan om lagarna är 

Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd viktiga för uppsatsen. Dessutom kommer 

uppsatsen utgå från förarbeten, doktrin och den praxis som har utvecklas fram till idag. Även 

artiklar och internetsidor, vilka berör ämnet på ett eller annat sätt kommer att användas.  

Typfallsstudien bygger på tre fiktiva typfall. Situationerna i typfallen är hämtade från vanliga 

situationer inom större organisationer. Det första fallet berör hur en arbetstagare kan må 

psykiskt dåligt av en arbetsuppgifterna i en organisation där arbetsuppgifterna är av känslig 

natur och innebär omfattande kontakt med människor. Det andra fallet berör hur en 

omfördelning av arbetsuppgifter påverkar olika arbetstagare. Det tredje fallet berör hur 

arbetstagarens egna förhållningssätt till hennes arbetssätt förändras och hur det påverkar 

hennes arbetsförmåga. 

1.5 Disposition 

Denna uppsats är indelad i tre huvudsakliga avsnitt. Det första avsnittet efter inledningen, 

kapitel 2, tar upp den arbetsmiljörätt som berörs av uppsatsens frågeställningar. Avsnittet 

därefter, kapitel 3, tar upp den del av anställningsförhållandets rätt som berörs av 

frågeställningarna. Det tredje och sista av de huvudsakliga avsnitten, kapitel 4, tar upp 

typfallen och uppsatsens analys. Därefter avslutas uppsatsen med en diskussion. 

 

  

                                                            
9 Se Wilhelm, Den juridiska metodlärans utveckling under 1800-talet, 1989, s 32 ff.  
10 Se Frändberg, Åke, Rättsordningens idé, 2005, s 32.  
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2 Arbetsmiljörätten och psykisk ohälsa 

2.1 Historisk bakgrund 

Ett stort steg inom arbetsrättslig lagstiftning skedde år 1969 genom tillsättandet av den så 

kallade Åmanska utredningen eller utredningen rörande ökad anställningstrygghet och vidgad 

behörighet för Arbetsdomstolen om den egentligen hette. Utredningen lade fram ett förslag 

som ledde till stiftande av två lagar, nämligen lagen (1974:12) om anställningsskydd och 

lagen (1974:13) om anställningsfrämjande åtgärder (LAFÅ).
11

 Lagen (1974:12) om 

anställningsskydd har sedan ersattas av lagen (1982:80) om anställningsskydd (LAS). 

År 1977 kom sedan arbetsmiljölagen (1977:1160) (AML). Syftet med regleringen var att 

begränsa olyckor på arbetsplatsen samt förebygga hälsofaror och olycksrisker.
12

 Likt tidigare 

lagstiftning inom arbetsrättsområdet kom AML att bli en ramlag, vilket flera av 

marknadsparterna såg som positivt. LO och TCO ansåg att detta skulle leda till en successiv 

förbättring av arbetsmiljön i takt med utvecklingen samt skapa möjligheter till en smidig 

branschanpassning.
13

 Som komplement till AML finns bland annat arbetsmiljöförordningen 

(1977:1166) och Arbetsmiljöverkets föreskriver och råd. Genom 18 § 

arbetsmiljöförordningen har Arbetsmiljöverket fått i uppdrag att se till att de regler som är 

satta följs. 

2.2 Arbetsmiljölagens ändamål 

Av 1 kap 1 § AML kan man utläsa att lagens ändamål är att förebygga ohälsa och olycksfall i 

arbete samt att även i övrigt uppnå en god arbetsmiljö. Det förebyggande skyddet ska inte 

bara utformas som en miniminivå utan också ska ta sikte på alla väsentliga mänskliga behov, 

samt beaktas utifrån ett helhetsperspektiv. Arbetsgivaren ska i första hand förebygga sjukdom 

och skador samt i andra hand se till att arbetsmiljön är riskfri och således är god. 

Arbetsmiljölagen är tillämplig på alla arbetstagare förutom undantaget i 1 kap 4 § AML.
14

  

                                                            
11 Se SOU 1973:7. 
12 Se prop 1976/77:149, s 26-27. 
13 Se prop 1976/77:149, s 34. 
14 Se prop 1993/94:186, s 63. 
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Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2001:1 definierar ohälsa som ”både sjukdomar enligt 

medicinska, objektiva kriterier och kroppsliga och psykiska funktionsstörningar av olika slag 

som inte är sjukdom i objektiv mening”.
15

  Med psykiska funktionsstörningar avses bland 

annat olika former av stressreaktioner och belastningsbesvär, vilka i sin tur kan leda till 

sjukdomar. Vid bedömande om huruvida ohälsa föreligger undersöks bland annat styrkan i 

upplevelserna, varaktigheten, samt förmågan att fungera som tidigare. 

Någon definition på sjukdom saknas i den arbetsrättsliga lagstiftningen, varför vägledning får 

hämtas från förarbetena till socialförsäkringsbalken (2010:110). Av socialförsäkringsbalken 

framgår att begreppet sjukdom har sin förklaring i det språkbruk och den medicinska 

uppfattning som fanns på mitten av 1900-talet. Till följd av detta definieras sjukdom, enligt 

SOU 2009:89, som varje ”onormalt kropps- eller själstillstånd som inte hör ihop med den 

normala livsprocessen”.
16

 För att en arbetstagare ska kunna få ersättning vid sjukdom i 

enlighet med socialförsäkringsbalken förutsätts att arbetstagaren är arbetsoförmögen.
17

 

2.3 Arbetsmiljöns beskaffenhet 

2.3.1 Det goda arbetet 

2 kap AML beskriver arbetsmiljöns beskaffenhet. 2 kap 1 § 1 st AML ska illustrera hur ett 

arbete ska vara för att definieras som gott enligt lagens mening. Begreppet ”det goda arbetet” 

syftar till att få bort ohälsa och olycksfall och är en fortsättning på portalparagrafen 1 kap 1 § 

AML. Det goda arbetet uppnås genom en anpassning av arbetsförhållandena: 

Det goda arbetet uppnås genom att arbetsförhållandena anpassas till människors 

olika förutsättningar i fysiskt och psykiskt avseende, att arbetstagare ges möjlighet 

att medverka både i sitt eget arbete och i företaget i övrigt, att arbetet tillåter 

variation, social kontakt och samarbete samt att arbetsförhållandena ger möjlighet 

till personlig och yrkesmässig utveckling.
18

 

                                                            
15 AFS 2001:1, kommentaren till 2 §. 
16 SOU 2009:89, s 134-135. 
17 Se socialförsäkringsbalken 24 kap 2 § och SOU 2009:89, s 134 f. 
18 Günzel & Zanderin, Arbetsmiljörätt och rehabilitering, 2009, s 33. 
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Förutsättningarna för det goda arbetet kan också betecknas som psykosociala faktorer. 

Begreppet psykosociala faktorer är svårfångat och utgör således inte någon avskild grupp av 

arbetsmiljöfaktorer. Enligt förarbetena framkommer psykosociala faktorer i arbetsmiljön 

genom att arbetsmiljön betraktas utifrån en psykologisk och sociologisk synvinkel. I 

begreppet innefattas såväl fysiska som organisatoriska och sociala arbetsmiljöfaktorer. Med 

fysiska miljöfaktorer avses exempelvis klimat, buller, vibrationer, belysning och kemiska. 

Med den fysiska arbetsmiljön avses istället arbetstekniska faktorer såsom arbetstyngd, 

arbetsställningar, utrymme och tekniska säkerhetsanordningar. På så vis menar lagstiftaren att 

de psykosociala aspekterna i sin helhet sammanfaller med andra arbetsmiljöaspekter.
19

  

2.3.2 Anpassning av arbetet 

Enligt 2 kap 1 § 2 st AML ska arbetet ”anpassas till människors olika förutsättningar i fysiskt 

och psykiskt avseende". Av förarbetena kan utläsas att anpassningen till människors olika 

förutsättningar i första hand tar sikte på de olika tekniska anordningarna för att hindra 

exempelvis belastning och ergonomiska besvär. Med detta åsyftas bland annat utformning av 

arbetsmetoder såsom arbetsredskap, arbetsbord, arbetsstolar och förpackningar, samt när tungt 

arbete kombineras med exempelvis luftföroreningar. Bestämmelsen innebär även att hänsyn 

måste tas till den enskilde arbetstagarens förutsättningar bland annat vid bestämmande av 

arbetsintensitet och pauser. 

Av förarbetena framgår att den vida grundsatsen om arbetets anpassning även ska ta hänsyn 

till psykosociala aspekter.
20

  Detta förstärks även i AFS 1980:14.
21

 Enligt 

arbetsskyddsstyrelsen finns det ett samband mellan arbete, arbetsupplevelse och hälsa. Detta 

stöds även av förarbetena. En del psykosomatiska sjukskrivningar kan ha sin orsak i 

arbetsmiljöförhållandena. Som exempel kan nämnas vissa former av huvudvärk, högt 

blodtryck och hjärtinfarkt. Även andra psykiska sjukdomar kan uppstå, såsom depression och 

ångestattacker. Psykiska och sociala problem kan bero på diverse faktorer såsom medfödda 

anlag och levnadsbetingelser.
22

 

                                                            
19 Se prop 1976/77:149, s 223-224. Se även AFS 1980:14. 
20 Se prop 1976/77:149, s 224. 
21 Se AFS 1980:14, s 1.  
22 Se AFS 1980:14, s 2. 
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Arbetets natur begränsar ofta en arbetstagares möjlighet att påverka sin situation.
 23

  

Förarbetena betonar därför att en arbetsgivare måste ta hänsyn till arbetets natur. Arbetet kan 

skilja sig åt och vissa arbeten är mer förenade med risker än andra. I arbetsmiljöverkets 

föreskrifter och råd regleras arbetsmiljökrav beroende på vad det är för arbetsplats och yrke. 

Oavsett vad det är för arbete får det enligt förarbetena inte ske på ett sådant sätt så att det leder 

till onödigt tröttande i psykiskt avseende.
24

   

Arbetet ska också anpassas till den enskildes arbetsintensitet. Arbetsgivaren måste ge rimliga 

proportioner avseende frågor om arbetsbörda, arbetskomfort och välbefinnande på 

arbetsplatsen.
25

 Vid bedömningen av vad som är rimligt ska en avvägning göras, exempelvis 

ska hänsyn tas till viktiga samhällsfunktioner. Vidare ska det jämföras med vad som är normal 

standard i motsvarande arbete på andra arbetsplatser, liksom vad som godtas inom andra 

verksamhetsområden. För att få fram om en arbetsmiljö som upplevs som tillfredsställande 

ska såväl bedömningen som ställningstaganden i första hand utgå från arbetstagarna själva. På 

sikt kan upplevelsemätningar av miljöfaktorer få betydelse och skapa objektiv underlag. 

Eftersom människor upplevande av arbetsmiljön också hänger samman med deras 

anspråksnivå är inte varje subjektiv upplevelse avgörande. Istället framhålls att det ska strävas 

efter objektiva kriterier för bedömning av de psykiska och sociala faktorerna i arbetslivet.
26

 

Eftersom förarbetena betonar att regleringen kring den psykosociala arbetsmiljön ska vara 

allmänt hållen, blir möjligheten att anpassa de olika förutsättningarna för varje enskild individ 

mindre.
27

  Det är inte säkert att man kan lösa ett särskilt problem genom en anpassning av 

arbetsmiljön, men det rekommenderas att man ändå vidtar åtgärder utifrån ett allmänt 

förebyggande perspektiv.
28

 

Med människan åsyftas genomsnittsmänniskan och han eller hon kan se olika ut beroende på 

vilken ålder, kön, yrkesvana och språkkunskaper han eller hon har. Individuella olikheter 

avseende tålighet för fysiska och psykiska belastningar ska också iakttas eftersom vissa 

arbeten kan leda till olika upplevelser som monotoni, stress och isolering.
29

 Inte sällan präglas 

                                                            
23 Se AFS 1980:14, s 2. 
24 Se prop 1976/77:149, s 159-160 och Ericson & Gustafsson, Arbetsmiljölagen, 2011, s 33. 
25 Se prop 1976/77:149, s 225-226. 
26 Se prop 1976/77:149, s 226. 
27 Se prop 1976/77:149, s 220. 
28 Se AFS 1994:1, s 12. 
29 Se prop 1976/77:149, s 159-160 och Ericson & Gustafsson, Arbetsmiljölagen, 2011, s 33. 
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exempelvis vårdpersonal av psykiska påfrestningar i relationerna till vårdtagarna eller deras 

anhöriga.
30

 

2.3.3 Delaktighet 

Enligt 2 kap 1 § 3 st AML ska ”arbetstagare ges möjlighet att medverka både i sitt eget arbete 

och i företaget i övrigt”. Enligt förarbetena får en arbetstagare som har möjlighet att vara 

delaktig i arbetets förändring och utveckling också ett mer tillfredställande arbete. Arbetet kan 

också bringa arbetsglädje, engagemang och personlig utveckling för den enskilde 

arbetstagaren.
31

 

Att arbetstagarna ska ges möjlighet att påverka sin situation grundar sig i en önskan att 

undvika alltför stora psykiska arbetsbelastningar eller andra saker som kan styra eller binda 

arbetstagare till vissa specifika arbetsuppgifter. En arbetstagare som har möjlighet att påverka 

sin situation kan också påverka arbetet till en både bredare och mer positiv förändring på sin 

arbetsplats.
32

  På samma sätt som att en arbetstagare inte får anlitas till ett arbete som anses 

vara för tungt i ett fysiskt hänseende, ska inte heller en arbetstagare åläggas ett ansvar eller få 

en uppgift som de varken har utbildning, erfarenhet eller mognad för att utföra. Detta kan 

även vara fallet om arbetstagaren av någon annan anledning inte känner sig kapabel att utföra 

sitt arbete. Alltför stora påfrestningar i arbetet kan leda till psykiska störningar samt 

psykosomatiska sjukdomar.
33

 

I förarbetena uppställs även krav på att arbetstagarna själva men också genom sina fackliga 

organisationer identifierar och driver fram lösningar på speciella psykiska problem i 

arbetsmiljön.
34

 

2.3.4 Variation, social kontakt, samarbete och möjlighet till utveckling 

Enligt 2 kap 1 § 5 st AML ska det ”eftersträvas att arbetet tillåter variation, social kontakt och 

samarbete, samt att arbetsförhållandena ger möjlighet till personlig och yrkesmässig 

utveckling”. 

                                                            
30 Se prop 1976/77:149, s 227. 
31 Se prop 1976/77:149, s 227.  
32 Se prop 1990/91:140, s 33–34. 
33 Se prop 1990/91:140, s 33 och Ericson & Gustafsson, Arbetsmiljölagen, 2011, s 34. 
34 Se prop 1976/77:149, s 230. 
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Denna bestämmelse är en fortsättning på att god arbetsmiljö även består av de organisatoriska 

och sociala förhållandena på arbetsplatsen. Exempel på detta är arbetsuppgifternas innehåll 

och möjligheterna till kontakt, samarbete, inflytande och personlig utveckling. Ensidiga och 

upprepade arbetsuppgifter utan möjlighet till inflytande och utveckling är negativt för 

arbetstagaren och inte heller förenligt med en allsidigt tillfredsställande arbetsmiljö. 

Undersökningar har visat att monotont arbete kan ge upphov till både fysiska och 

psykologiska besvär.
35

 Även om det görs en uppdelning av fysiska och psykosociala 

arbetsmiljöfrågor, så samspelar dessa och de kan därför inte särskiljas från varandra.
36

  

För att undvika ett monotont arbete förespråkas att arbetsuppgifter utvidgas då detta kan leda 

till lärande och kompetensutveckling. Vid bedömningen av huruvida arbetet utgör en risk för 

ohälsa bör även arbetstagarnas upplevelser av såväl den fysiska som organisatoriska och 

sociala arbetssituationen beaktas. På så vis kan deras upplevelser vara utgångspunkt vid 

bedömande om det föreligger risk för ohälsa.
37

 

När det gäller arbetsmiljöfrågor avseende ensamarbete har det i förarbetena framförts att det 

ska finnas möjlighet till kontakt för den som utför arbetet ensamt. Vidare har det anförs att det 

måste finnas tillfredställande transportberedskap så att den ensamarbetande arbetstagaren kan 

få hjälp vid olycka eller sjukdom. Härvidlag kan tilläggas att arbetet ska vara anpassat utifrån 

människan förutsättningar.
38

 

Inom många yrken är människan det viktigaste redskapen som arbetstagaren arbetar med. 

Sjukvårdspersonal, socialarbetare, poliser, kassapersonal och anställda inom omsorgen är 

exempel på sådana yrken. Deras arbetsuppgifter är engagerande och kan upplevas som 

tärande. I kombination med högt arbetstempo kan arbetsuppgifterna leda till stress men också 

svårigheter att koppla bort från arbetet på sin fritid, vilket utgör en form av ohälsa. Det 

rekommenderas därför att dessa förhållanden diskuteras på arbetsplatsen och att den enskilde 

ges ett sådant stöd och möjlighet till ventilering, att situationen så långt möjligt underlättas.
39

 

                                                            
35 Se prop 1976/77:149, s 225-226. 
36 Se prop 1976/77:149, s 220. 
37 Se prop 1976/77:149, s 225-226.  
38 Se prop 1976/77:149, s 224 och AFS 1982:03. 
39 Se AFS 1980:14, s 2. 
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2.3.5 Arbetets planläggning 

Enligt 2 kap 2 § AML ska ”arbete […] planläggas och anordnas så, att det kan utföras i en 

sund och säker miljö”. Var ett arbete är planlagt och anordnat har också betydelse för den 

psykosociala arbetsmiljön. Syftet med denna bestämmelse är enligt förarbetena att 

arbetsmiljöaspekter såsom de sociala konsekvenserna, redan i planeringsstadiet ska beaktas.
40

 

2.4 Ansvar för arbetsmiljö 

En arbetsgivare har det huvudsakliga ansvaret för arbetsmiljön. Vilka skyldigheter 

arbetsgivare har kan utläsas av såväl AML samt de verkställighets- och 

tillämpningsföreskrifter som utfärdas av Arbetsmiljöverket. Den inledande paragrafen i 3 kap 

AML infördes 1994 i syfte att tydliggöra kopplingen mellan arbetsgivarens skyldigheter samt 

hur arbetsmiljön ska vara enligt 2 kap AML. Även 3 kap 2 § AML infördes samma år för att 

påvisa att en god arbetsmiljö uppnås i samarbete mellan arbetsgivare och arbetstagare. 

Exempelvis anknyts denna bestämmelse till andra kapitlet där det förutsätts att en arbetstagare 

ska ges möjlighet att påverka sin arbetssituation.
41

 

Av 3 kap 2 § AML framgår att arbetsgivaren har det grundläggande ansvaret för att förebygga 

och förhindra psykosocial ohälsa. Eftersom arbetsgivaren inte alltid har möjlighet att undvika 

ohälsa och olycksfall ska åtgärderna så långt som möjligt ha till syfte att minimera denna risk. 

Även kostnaden för arbetsmiljön ska ligga på arbetsgivaren. Minimikraven på arbetsmiljön 

ska ha en allmän standard och får således inte grundas på arbetsgivarens ekonomiska 

förutsättningar.
42

 

Av 3 kap 2 a § AML kan man utläsa hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att fullgöra sitt 

arbetsmiljöansvar. I 3 kap 2 a § 1 st AML anges att arbetsgivaren systematiskt ska planera, 

leda och kontrollera verksamheten. Systematiskt arbetsmiljöarbete definieras i 2 § AFS 

2001:1:  

Med systematiskt arbetsmiljöarbete menas i dessa föreskrifter arbetsgivarens 

arbete med att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant sätt 

                                                            
40 Se prop 1976/77:149, s 229.  
41 Se prop 1993/94:186, s 24.  
42 Se Ericson & Gustafsson, Arbetsmiljölagen, 2011, s 56-58. 
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att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö 

uppnås. 

Arbetsgivaren ska vidare utreda arbetsskador, fortlöpande undersöka risker, samt vidta de 

åtgärder som behövs. Det systematiska arbetsmiljöarbetet ska inte bara avse fysiska frågor 

utan även psykosociala frågor. Frågorna ska även integreras så att de utgör en naturlig del i 

hela linjeorganisationen.
43

 I 3 kap 2 a § 2 st AML uppställs också krav på dokumentation av 

miljöarbetet.  

En arbetsgivare har enligt 3 kap 2 a § 3 st AML även en lagstadgad skyldighet att ha en 

organiserad arbetsanpassning och rehabiliteringsverksamhet.
44

 Arbetstagaren har skyldighet 

att i bästa mån medverka till rehabiliteringen.
45

 Arbetsanpassning och rehabiliteringsansvar är 

två begrepp som lätt kan förväxlas. Dock måste en åtskillnad av dessa två begrepp göras. 

Enligt prop 1990/91:140 kompletterar dessa två begrepp varandra. Rehabiliteringsbegreppet 

syftar på ändringar avseende tekniska hjälpmedel, ändringar i den fysiska arbetsmiljön, 

arbetsorganisationen, arbetsfördelning och arbetstider med mera. Dessa anpassningsåtgärder 

är oftast en förutsättning för en framgångsrik rehabilitering. Det sistnämnda begreppet avser 

mer sådana åtgärder som ska få arbetstagaren att återgå i tjänsten. Till denna kategori hör 

exempelvis åtgärder som utbildning, arbetsträning, yrkesvägledning med mera.
46

 

Som en del i det förebyggande arbetet med den psykosociala arbetsmiljön har arbetsgivare 

enligt 3 kap 2 b § AML ansvar att se till att det finns företagshälsovård till arbetstagarnas 

förfogande om arbetsförhållandena kräver det. Om arbetsförhållandena inte kräver det så 

behövs inte företagsvård.
47

 Vidare stadgar 3 kap 3 § AML att en arbetstagare ska ha god 

kännedom om sitt arbete. Att ha överblick över sitt arbete kan ha stor betydelse för huruvida 

en arbetstagare känner arbetstillfredsställelse eller inte. 

2.5 Andra relevanta regler i arbetsmiljölagen 

Enligt 6 kap 9 § AML ska det finnas en skyddskommitté som ska sköta frågor avseende 

arbetsanpassnings- och rehabiliteringsverksamhet. Arbetsgivaren ska planlägga denna 

                                                            
43 Se prop 1990/91:140, s 38-40 och Ericson & Gustafsson, Arbetsmiljölagen, 2011, s 61. 
44 Jfr 30 kap socialförsäkringsbalken och AFS 1994:1. 
45 Jfr 30 kap 2-11 §§ socialförsäkringsbalken och AFS 1994:1.  
46 Se prop 1990/91:140, s 46.  
47 Se prop 1998/99:120, s 18-19 .  
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verksamhet i samverkan med de anställda, så att de ges möjlighet att påverka verksamhetens 

uppläggning.
48

 

Om en arbetsgivare inte uppfyller de ålagda kraven kan hon drabbas av sanktioner. I 8 kap 

AML finns det regler om vilka påföljder en arbetsgivare kan få. Påföljderna är såväl 

föreläggande som förbud att driva verksamhet och ska riktas mot alla som är skyddsansvariga 

enligt lagen. Vilka som är skyddsansvariga framgår av 3 kap 2-12 §§, 5 kap 3 § 1 st och 7  

kap 6 § AML. Eftersom ett straff enbart åläggs en fysisk person är det viktigt att personifiera 

arbetsgivaren. En verkställande direktör i ett privat företag, men också personer som har blivit 

tilldelade arbetsuppgifter, kan bli straffrättsligt ansvariga för arbetsmiljön.
49

 

Som nämnts tidigare kan en arbetstagare som medverkar och har inflytande i sitt arbete i stor 

utsträckning själv lösa psykosociala och arbetsorganisatoriska konflikter och problem. AFS 

2001:1 förtydligar en del av arbetsmiljölagens regler, särskilt avseende det systematiska 

arbetsmiljöarbetet och arbetstagares deltagande. De skyddsföreskrifter som finns ska följas. 

Om en arbetstagare underlåter att rätta sig efter föreskrifterna så kan det leda till att riskerna 

ökar, inte bara i det egna arbetet utan även arbetskollegors säkerhet. 

2.6 Orsaker till psykisk ohälsa i arbetsmiljön 

2.6.1 Stor arbetsmängd och högt arbetstempo 

Högt arbetstempo och hög belastning under en kortare period innebär inte per automatik 

ohälsa. Däremot kan högt arbetstempo under en längre period leda till ohälsa. Om högt 

arbetstempo och arbetsbelastning inte kombineras med möjlighet till arbetstagarens medverka 

kan det leda till ohälsa och sjukdom. Att inte ge arbetstagarna möjlighet till återhämtning kan 

också förorsaka ohälsa.   

En arbetsgivares uppgift är bland annat att fördela arbetet mellan arbetstagarna när det 

exempelvis är stor arbetsmängd och stor tidspress. Den höga arbetsbelastningen får inte 

innebära ett konkurrensförhållande mellan arbetsliv och privatliv, eftersom det kan skapa en 

stressfaktor för arbetstagaren, vilket i sin tur kan leda till ohälsa. Även om flexibilitet 

                                                            
48 Se AFS 1994:1, s.7. 
49 Se Ericson & Gustafsson, Arbetsmiljölagen, 2011, s 208-211. 
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förespråkas, rekommenderas att arbetsgivaren är försiktig vid beslutande av frågor avseende 

arbetstidsförlängning. Det flexibla arbetet kan medföra risk för att arbetet blir gränslöst samt 

svårt att kontrollera. 

2.6.2 Oklara förväntningar på arbetsinsats och oklara roller 

Arbetsuppgifter och arbetsområden som inte är väldefinierade eller motstridiga krav som blir 

svåra för arbetstagaren att leva upp till kan orsaka psykisk ohälsa i arbetsmiljön. Faktorer 

bakom detta kan vara oklara mål eller oklar arbetsfördelning. För att förebygga ohälsa 

rekommenderas tydlig styrning och uppgiftsfördelning. Även andra förfaranden som 

exempelvis feedback och information är viktiga inslag för att förebygga ohälsa. 

2.6.3 Ständiga förändringar och otrygghet i anställningen  

Även om förändringar i arbetslivet betraktas som en naturlig del i ett företags utveckling, kan 

ständiga förändringar innebära påfrestningar för arbetstagare och ge en otrygghet i 

anställningen.  Det rekommenderas att arbetstagare i ett tidigt stadium får information om 

orsaken till förändringen och hur förändringen kommer att genomföras.  Informationen ska 

ges fortlöpande under hela förändringsprocessen och ska vara samlad, tydlig och saklig. Olika 

aktörer såsom skyddsombud, arbetsledare, fackliga ombud, chefer och skyddsombud i en 

verksamhet kan hamna under psykiskt påfrestande förhållanden pga. motstridiga krav som 

uppställs av arbetstagare och arbetsgivare. Deras arbetssituation ska därför särskilt 

uppmärksammas. Arbetsmiljön är inte bara en fråga för arbetsgivaren utan också viktig för 

arbetstagarna. Eftersom arbetstagarna sitter på erfarenheter och kunskaper om arbetet är det 

viktigt att de medverkar i förändringsarbetet. Förändringarna kan också bero på 

omständigheter som varken arbetsgivare eller arbetstagare kunde förutse vid 

anställningstillfället.   

2.6.4 Risker för hot och våld  

Hot och våld kan förekomma på alla arbetsplatser. Att bli utsatt för hot och våld innebär en 

traumatisk upplevelse och kan leda till fysisk och psykisk belastning. Det finns vissa 

yrkesgrupper som enligt arbetsskadestatistiken är mer utsatta än andra grupper. Sådana 

grupper är till exempel skötare inom psykiatrisk vård, väktare, poliser, biljettkontrollanter och 

buss- och spårvagnsförare.  
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Mot bakgrund av detta är det därför viktigt att arbeta i förebyggande syfte mot hot och våld. 

Det är viktigt att arbetsmiljöförhållandena kartläggs, och att man bedömer risker, samt vidtar 

nödvändiga åtgärder.
50

 Exempelvis kan man införa säkerhetsrutiner som skyddslarm och 

dubbelbemanning. Eftersom inte alla risker om hot och våld kan förutses är det viktigt att det 

finns en beredskap för omhändertagande vid traumatiska händelser, detta för att minska och 

förebygga lidande för de som drabbas.
51

 

 

  

                                                            
50 Se AFS 1993:2, 2-4 §§. 
51 Se AFS 1993:2, 5 § samt s 5. 
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3 Anställningsförhållandets rätt och psykisk 

ohälsa 

3.1 Avtal mellan arbetsgivare och arbetstagare 

3.1.1 Anställningsavtal 

I svensk rätt är utgångspunkten att det råder avtalsfrihet vid ingående av avtalskontrakt på 

arbetsmarknaden. Ett arbetsavtal består traditionellt av utbyten av arbetsprestationer. I Sverige 

görs skillnad på två typer av arbetsavtal. Den första kallas för anställningsavtal och den andra 

för uppdragsavtal.  

Ett avtal ingås mellan två ömsesidiga parter och därför råder det en princip på avtalsrättens 

område som innebär att en part inte har rätt att ensidigt förändra avtalets innehåll. Den andra 

parten måste godkänna förändringen.  

Den arbetsrättsliga regleringen har karaktären av social skyddslagstiftning. De flesta reglerna 

i LAS, diskrimineringslagen (2008:567) och semesterlagen (1977:480) är exempelvis 

tvingande, till förmån för arbetstagare.
52

 

3.1.2 Kollektivavtal  

Förhållandet mellan arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer har sedan i slutet av 1800-talet 

varit centralt på den svenska arbetsmarknaden. Redan då etablerades ett 30-tal fackliga 

förbund och LO som är huvudorganisationen för dessa förbund grundades 1898. På 

arbetsgivarsidan bildades SAF som huvudorganisation i den privata sektorn 1902. Ett antal 

fackförbund för tjänstemän med akademisk utbildning bildades under 1900-talet och 1947 

förenades dessa förbund under SACO. Det finns såväl arbetstagare som arbetsgivare som står 

utanför dessa avtal.
53

 

                                                            
52 Se Andersson, Edström & Zanderin, Arbetsrätt, 2009, s 85. 
53 Se Andersson, Edström & Zanderin, Arbetsrätt, 2009, s 19-20.  
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Arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer har sedan länge haft möjlighet att genom 

förhandlingar sluta avtal i både intresse- och rättstvister.
54

 Redan 1928 infördes den första 

lagstiftningen om kollektivavtal på privat sektor medan det på den offentliga sektorn dröjde 

till så sent som 1966 innan lagstiftning infördes på området.
 55

 

Reglerna om kollektivavtal återfinns i 23-31 §§ MBL. I 23 § MBL anges vilka som kan ingå 

kollektivavtal, dessa är arbetsgivarorganisationer, eller arbetsgivare, och 

arbetstagarorganisationer. En enskild arbetstagare kan inte ingå kollektivavtal, men 

kollektivavtal kan ingås på lokal och central nivå i till exempel företag, kommuner, landsting 

och myndigheter. Parter som ansluter sig till en arbetsgivar- eller arbetstagarorganisation blir 

bundna av avtalet enligt 26 § MBL. En medlem som lämnar sin organisation är fortfarande 

bunden av kollektivavtalet till dess att det upphör att gälla mellan båda parterna. Det brukar 

sägas att ett kollektivavtal har en normerande verkan då det kan vara tillämpligt på alla 

arbetare oavsett om arbetstagarna är medlemmar i en facklig organisation eller inte.
56

 

Kollektivavtal måste enligt 23 § MBL ingås skriftligen. Utöver ovannämnda bestämmelser 

om kollektivavtal finns det även regler om bland annat vad ett kollektivavtal ska ha för 

innehåll, hur uppsägning kan ske och vad som händer vid en företagsöverlåtelse.
57

 Utöver de 

lagstadgade regleringarna kan parterna själva komma överens om andra saker, såsom 

arbetstider, semester och lön.  

3.2 Arbetstagarnas skyldigheter 

3.2.1 Arbetsskyldighet och lydnadsplikt 

Som en följd av anställningsavtalet är en arbetstagare skyldig att utföra sina arbetsuppgifter. 

Eftersom arbetsskyldigheten är det centrala i ett anställningsförhållande kommer uppsatsen att 

redogöra för regleringen av en arbetstagares arbetsuppgifter, samt vilka förändringar 

arbetstagaren är tvungen att acceptera. 

Lydnadsplikten är kopplad till arbetstagarens arbetsprestation som arbetstagaren är skyldig att 

utföra enligt anställningsavtalet. En arbetstagare som inte följer lydnadsplikten kan göra sig 

                                                            
54 Se Andersson, Edström & Zanderin, Arbetsrätt, 2009, s 20.  
55 Se Andersson, Edström & Zanderin, Arbetsrätt, 2009, s 45.  
56 Se Andersson, Edström & Zanderin, Arbetsrätt, 2009, s 46-47. 
57 Se 25-31 §§ MBL.  
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skyldig till arbetsvägran, vilket i sin tur kan leda till diverse sanktioner som skadestånd eller 

andra mer ingripande disciplinåtgärder såsom uppsägning eller avskedande.
58

 Ett exempel är 

målet AD 1986 nr 11 där en arbetstagare vägrade att infinna sig på en arbetsplats som han 

blivit omplacerad till. Eftersom hans fackliga organisation inte hade utnyttjat sitt 

tolkningsföreträde enligt 34 § LAS, hade arbetsgivaren tolkningsföreträde och arbetstagaren 

hade lydnadsplikt. Då arbetstagaren vägrat rätta sig efter arbetsgivarens order ansåg 

domstolen att det förelåg saklig grund för uppsägning.
59

 

3.2.2 Innehållet i arbetstagarens arbetsuppgifter 

Vilka arbetsuppgifter som en arbetstagare är skyldig att utföra bestäms av en rad olika 

faktorer. Det finns inga regler i lag som beskriver vad som ingår i en arbetares 

arbetsuppgifter. Istället får vägledning hämtas utifrån det enskilda anställningsavtalet. I det 

fall det saknas detaljerade uppgifter kring detta kan vägledning hämtas från gällande 

kollektivavtal, förarbeten, praxis och ibland även sedvänja på arbetsplatsen eller i 

branschen.
60

 

En arbetstagares arbetsuppgifter påverkas dock om han eller hon arbetar i offentlig eller privat 

sektor. När det gäller anställning hos statliga myndigheter anges i 11 kap 6 § regeringsformen 

(1974:152) att avseende ska fästats enbart vid sakliga grunder, såsom förtjänst och 

skicklighet.  Denna regel återfinns även i 4 § lagen (1994:260) om offentlig anställning 

(LOA). Kravet skicklighet avser främst teoretisk och praktisk utbildning samt erfarenhet från 

tidigare verksamhet. Med uttrycket förtjänst avses den vana som sökanden har erhållit genom 

tidigare arbetslivserfarenhet.
61

  Genom dessa uppställda krav förutsätts att arbetstagare och 

tjänstemän är dugliga för sina tjänster samt att de kan utföra sina arbetsuppgifter efter bästa 

skicklighet och arbetsförmåga.
62

 

När det gäller anställningsavtalet är det inte bara det som konkretiseras i det enskilda avtalet 

som styr arbetstagarens arbetsuppgifter. Innehållet i avtalet kan också framgå av 

omständigheterna. Om det exempelvis vid ett ansökningsförfarande framgår vilken befattning 

ansökan gäller, kan det arbete som följer av befattningen anses ingå i arbetstagarens åtagande 

                                                            
58 Se vidare i avsnitt 3.5.3 
59 Se AD 1986 nr 11. 
60 Se Malmberg, Anställningsavtalet, 1997, s 244. 
61 Se Hinn & Aspegren, Offentlig arbetsrätt, 2009, s 4.   
62 Se Rönnmar, Arbetsledningsrätt och arbetsskyldighet, 2004, s 149. 



 

25 

även om arbetssökanden i praktiken inte kände till tjänstebeskrivningen.
63

 Vidare kan 

konkludent handlande påverka innehållet i avtalet. En arbetstagare som utför andra 

arbetsuppgifter än det som ingår i tjänstebeskrivningen och inte invänder mot det, kan bli 

skyldig att utföra även de arbetsuppgifterna.  En person som anställs för att utföra vissa 

specifika arbetsuppgifter, är därmed inte utesluten från en skyldighet att utföra även andra 

arbetsuppgifter.
64

 

3.2.3 29/29-principen och annan praxis 

Det finns en mängd rättsfall som reglerar vad som ska anses ingå i en arbetstagarens 

arbetsuppgifter. 29/29-principen är en gammal princip som härrör från AD 1929 nr 29. Målet 

gällde några anställda som arbetade med skinn men som också var kunniga inom snickeri. I 

målet slog domstolen fast att ”en arbetstagare är skyldig att utföra allt sådant arbete för 

arbetsgivarens räkning, som står i naturligt samband med dennes verksamhet och som kan 

anses falla inom vederbörande allmänna yrkeskvalifikationer”. Principen har sedan dess 

upprepats i en mängd olika rättsfall.
65

 

Vad som anses stå i naturligt samband med arbetsgivarens verksamhet och falla inom 

arbetstagarens allmänna yrkeskvalifikationer styrs i stor utsträckning av kollektivavtalet. 

Arbetstagarnas allmänna yrkeskvalifikationer sammanfaller normalt med kollektivavtalets 

tillämpningsområde. En arbetstagare behöver dock, mot bakgrund av kollektivavtalet, inte 

underkasta sig en omskolning för att bli kompetent för det nya arbetet.
66

 Arbetsdomstolen slår 

fast att om en arbetstagare har en annan kompetens, som även den faller in i arbetsgivarens 

verksamhetsområde, kan han eller hon emellertid bli tvungen att acceptera en omplacering till 

det arbetet där han eller hon kan utnyttja sin andra kompetens. Tjänstemän är dock inte 

skyldiga att utföra arbete som faller under arbetarnas kollektivavtalsområde.
67

 

Ett kollektivavtals tillämpningsområde kan i realiteten bestämmas marknadens organisering. 

Till exempel så präglas den privata arbetsmarknaden av industriförbundsprincipen, vilket 

                                                            
63 Se Källström & Malmberg, Anställningsförhållandet, 2009, s 175.  
64 Se Glavå, Arbetsrätt, 2011, s 375. 
65 Se bland annat AD 1962 nr 2 samt AD 1958 nr 34. 
66 Se Victorin, Anders, Om omplacering och omreglering i anställningsförhållanden, SvJT 1979 s 678. Här kan 

också nämnas att detta krav är av mindre betydelse i praktiken då en arbetsgivare av eget intresse sällan tilldelar 

arbetsuppgifter som arbetstagaren inte klarar av att genomföra, jfr Källström & Malmberg, 

Anställningsförhållandet, 2009, s 216 och Fahlbeck, Praktisk arbetsrätt, 1989, s 211.   
67 Se Källström & Malmberg, Anställningsförhållandet, 2009, s 215 och Malmberg, Anställningsavtalet, 1997, s 

260. 
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innebär att allt arbete som utförs på arbetsplatsen som huvudregel ska omfattas av ett och 

samma kollektivavtal på arbetare- och tjänstemannasidan. Eftersom de står under samma 

kollektivavtal får det till följd att ett stort antal arbetsuppgifter kommer att omfattas av 

kollektivavtalet och därmed anses ha ett naturligt samband med arbetsgivarens verksamhet. 

Tillämpningsområdet i ett kollektivavtal avser yttre faktorerna, såsom vilket företag det rör 

sig om.
68

 29/29-principen har kallats för en schablontolkning, innebärande att ett 

kollektivavtal i normala fall ska ha ett visst standardiserat tillämpningsområde om inte det 

enskilda avtalet uttrycker något annat.
69

 Med andra ord utgör principen en dold klausul i 

kollektivavtalet och principen tycks även vara tillämplig på arbetstagare som inte är 

kollektivavtalsbundna.
70

 

Av praxis framgår vidare att arbetet som en arbetstagare utför inte får understiga vad som 

normalt presteras av andra arbetstagare under liknande arbetsförhållanden.
71

 I AD 1934 nr 

182 uttalade Arbetsdomstolen att det åligger ”arbetarna att fullgöra så gott arbete, som efter 

ett objektivt bedömande med hänsyn till omständigheten skäligen kan fordras”. 

Det framgår också att en arbetstagare inte är skyldig att utföra sådant arbete som är i strid mot 

lag och god sed på arbetsmarknaden, som innebär fara för liv och hälsa eller är omöjligt att 

utföra. Lydnadsplikten får också vikas i de fall där den står i konflikt med andra intressen av 

högre ordning.
72

  

3.3 Arbetsgivarens arbetsledningsrätt 

3.3.1 Allmänt om arbetsgivarens arbetsledningsrätt 

Begreppet arbetsledningsrätt definieras i vardagligt bruk som arbetsgivaren bestämmanderätt 

gällande bland annat rätten att bestämma över arbetsplatsens förläggning, 

arbetsorganisationen, arbetsmetoder samt omplacering av arbetstagare.
73

 Begreppet omfattar 

också arbetsgivarens rätt att ensidigt fatta beslut om arbetstagarens prestationer samt 

                                                            
68 Se Rönnmar, Arbetsledningsrätt och arbetsskyldighet, 2004, s 160. 
69 Se Schmidt & Sigeman, Löntagarrätt, 1994, s 122 f. 
70 Se Malmberg, Anställningsavtalet, 1997, s 270. 
71 Se AD 2007 nr 95, AD 1989 nr 29 och AD 1980 nr 122.  
72 Se AD 1931 nr 15. 
73 Se Glavå, Arbetsrätt, 2011, s 440.  
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skyldigheter i anställningen, exempelvis bestämma vilka arbetsuppgifter en arbetstagare ska 

utföra samt när och var arbetsuppgifterna ska utföras.
74

 

Arbetsgivareprerogativet, också kallat för § 32-befogenheterna, har sina anor från början av 

1900-talet och är det vi idag betecknar som arbetsgivarens arbetsledningsrätt. I 

decemberkompromissen kom arbetsmarknadsparterna överens om att arbetsgivaren skulle ha 

rätt att fritt leda och fördela arbetet samt fritt att anställa och säga upp arbetstagare, mot att 

inte kränka föreningsrätten. Traditionellt sett har arbetstagarna inte haft någon rätt att kräva 

att besluten ska vara rättvisa eller för den delen ha ett visst innehåll.
75

  

Arbetsgivareprerogativet utgör idag en allmän rättsgrundsats och en dold klausul i 

kollektivavtal. Detta gäller generellt alla anställningsförhållanden.
76

 Även om det saknas 

uttryckliga regler i avtalet tillkommer denna rättighet arbetsgivaren, såvida reglerna inte 

uttryckligen har avtalats bort.
77

 

Vad som inryms i arbetsledningsrätten har diskuterats i bland annat AD 1987 nr 35 då 

tvistefrågan avsåg huruvida ett beslut var att anse som ett anställningsbeslut eller 

arbetsledningsbeslut. Arbetsdomstolen konstaterade att frågor där arbetsgivaren ensam hade 

beslutanderätt, även om det förelåg vissa restriktioner som kunde följas av till exempel lag 

eller kollektivavtal, hörde i regel till arbetsledningsområdet. Med arbetsledningsområdet 

avsågs situationer som arbetets utformning och fördelning, växling av arbetsuppgifter, 

planering av arbetslokaler och yttre arbetsförhållandena i övrigt med mera.
78

 

3.3.2 Omplaceringsrätt 

Det görs en åtskillnad mellan förändringar som ligger inom och utom ramen för anställningen. 

Inom ramen för anställningen avses åtgärder där arbetsgivaren ensamt har beslutanderätt och 

                                                            
74 Se AD 2006 nr 120 och AD 2008 nr 46. 
75 Se Rönnmar, Arbetsgivarens arbetsledningsrätt, 2000, s 284. 
76 Se bland annat Schmidt, Eklund & Göransson, Facklig arbetsrätt, 1997, s 224 och Fahlbeck, Praktisk 

arbetsrätt, 1989, s 98. I AD 1930 nr 52 förklarade Arbetsdomstolen att arbetsledningsrätten utgjorde en allmän 

rättsgrundsats, även utan stöd i kollektivavtal. I AD 1930 nr 100 fastslog Arbetsdomstolen att den fria 

ömsesidiga uppsägningsrätten var en allmän rättsgrundsats. I AD 1933 nr 159 fick den en starkare ställning 

genom se bestämmelsen som en dold klausul i kollektivavtalet. Arbetsdomstolen konstaterade detta i AD 1986 

nr 127 som gällde olovlig stridsåtgärd. Arbetsgivarens arbetsledningsrätt förstärktes ytterligare i AD 1934 nr 179 

i vilken arbetsgivaren fick inneha tolkningsföreträde i arbetstvister till dess att rättslig prövning hade avgjort 

tvisten, såvida det inte var orimligt eller i strid med annat intresse av högre ordning.  
77 Se Sigeman, Arbetsrätten, 2001, s 32. 
78 Se prop 1978/1979:175, s 128 och AD 1978 nr 35, AD 2004 nr 37, AD 2008 nr 28 och AD 2010 nr 2.  
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vilka även utgör arbetsledningsbeslut.
79

 I regel uppställs inga krav på att arbetsgivaren ska 

motivera ett arbetsledningsbeslut och inte heller iaktta någon uppsägningstid innan åtgärden 

har genomförts.
80

 

Arbetsdomstolen har i AD 1998 nr 50 konstaterat att ett beslut om omplacering utgör ett 

arbetsledningsbeslut, som arbetsgivaren ensamt kan besluta om och som i regel inte går att 

ompröva rättsligt.
81

 Därav infaller omplaceringsrätten som en del av arbetstagares 

arbetsskyldighet. Omplacering är emellertid tillåtet enbart om det faller inom sådant arbete 

som regleras i befattningsbeskrivningen, anställningskontraktet samt ett eventuellt 

kollektivavtal. Om arbetsuppgiften innefattas av nu nämnda kontrakt är arbetstagaren skyldig 

att lyda arbetsgivarens order att utföra de nya tilldelade arbetsuppgifterna.
82

 Det bör även 

tilläggas att omplacering är en sådan åtgärd för vilken arbetsgivaren är skyldig att påkalla 

förhandling med arbetstagarens fackliga organisation, innan beslut tas.
83

 

Om arbetsgivaren istället fattar ett beslut som ligger utom ramen för anställningen betraktas 

åtgärden som ett skiljande från anställningen, såvida parterna inte har kommit överens om 

förändringen eller ingått ett nytt anställningsavtal.
84

 I realiteten innebär en sådan omplacering 

att arbetstagaren har skiljts från sin anställning om han har fått en annan anställning i och med 

omplaceringen.
85

 Denna åtgärd kan komma att betecknas som uppsägning eller avskedande, 

varför arbetsgivaren är skyldig att följa LAS bestämmelser.
86

 Avgörande är om åtgärden har 

inneburit ett skiljande från anställningen och om de nya arbetsuppgifterna inryms i 

arbetstagarens arbetsskyldighet. Bedömningens görs på grundval av arbetstagarens enskilda 

anställningskontrakt och även på tillämpligt kollektivavtal, om sådant finns.
87

 

                                                            
79 Se Malmberg, Anställningsavtalet, 1997, s 190. 
80 Se Malmberg, Anställningsavtalet, 1997, s 247 och AD 1984 nr 119. 
81 Jfr AD 1978 nr 89, det så kallade bastubadarmålet. I den domen fastslogs att det krävs objektiva godtagbara 

skäl vid särskilt ingripande omplaceringar och sådana åtgärder kan hamn under rättslig prövning. 
82 Se Rönnmar, Arbetsledningsrätt och arbetsskyldighet, 2004, s 47. 
83 Se Glavå, Arbetsrätt, 2011, s 443. 
84 Se bland annat AD 2008 nr 63, AD 2006 nr 120, AD 2003 nr 20 och AD 1995 nr 50.  
85 Se AD 2010 nr 51, AD 1995 nr 5, AD 1985 nr 6 och AD 1983 nr 174.  
86 Se Källström & Malmberg, Anställningsförhållandet, 2009, s 190. 
87 Se AD 2008 nr 63, AD 2003 nr 76, AD 2002 nr 134, AD 1993 nr 160, AD 1991 nr 114 och AD 1985 nr 6. 
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3.4 Begränsningar i arbetsledningsrätten 

3.4.1 Allmänt om begränsningar i arbetsledningsrätten 

Det har skett inskränkningar av arbetsgivarens arbetsledningsrätt i syfte att minska klyftan 

mellan arbetsgivaren och arbetstagarna. Ett tydligt och betydelsefull exempel på detta har 

varit avskaffandet av den så kallade fria uppsägningsrätten genom införandet av krav på 

saklig grund vid uppsägning
88

, reglerna om återanställningsrätt
89

, föreningsrättsreglerna
90

 

samt införandet av normer för anställningsbeslut i de olika diskrimineringsförbuden.
91

 Den 

fria uppsägningsrätten har också inskränkts i praxis i och med kravet på att en uppsägning inte 

får strida mot lag och god sed på arbetsmarknaden. Detta har emellertid i praktiken tillämpats 

mycket restriktivt.
92

 

3.4.2 Bastubadarprincipen 

Bastubadarprincipen som utvecklades i AD 1978 nr 89 är en ytterligare begränsning av 

arbetsledningsrätten. En arbetstagare, anställd på ett pappersindustriföretag, hade i uppgift att 

övervaka en ångpanna och blev påkommen med att bada bastu under arbetstid. Han blev 

därför omplacerad till okvalificerade arbetsuppgifter och fick ändrade arbetstider och sänkta 

löneförmåner. Arbetstagarorganisationen framförde att omplaceringen var att betrakta som ett 

avskedande alternativt som en provocerad uppsägning eller som en disciplinär åtgärd i strid 

med 62 § MBL. Eftersom arbetstagaren inte hade skiljts från sin anställning bedömde 

Arbetsdomstolen att detta inte var någon fråga om avskedande. Det förelåg inte heller 

provocerad uppsägning eftersom det inte var visat att arbetsgivaren hade förmått arbetstagaren 

att säga upp sig. Även yrkandet om att omplaceringen skulle ha vidtagits i bestraffningssyfte 

ogillades. Istället delade domstolen arbetsgivarens mening om att åtgärden hade vidtagits på 

grund av att arbetstagaren på ett allvarligt sätt åsidosatt de givna säkerhetsföreskrifterna och 

att han därför inte kunde behålla sina ursprungliga arbetsuppgifter. Principen innebär att en 

arbetsgivare måste visa objektiva godtagbara skäl när en särskilt ingripande omplacering görs 

av personliga skäl.
93

 Denna princip har upprepats i många efterkommande domar och har 

även diskuterats livligt i doktrin. Några uttömmande exempel på vad som utgör godtagbara 

                                                            
88 Jfr 7 § LAS. 
89 Jfr 25-27 §§ LAS. 
90 Jfr 7-9 §§ MBL. 
91 Se Rönnmar, Arbetsledningsrätt och arbetsskyldighet, 2004, s 284.  
92 Se Källström & Malmberg, Anställningsförhållandet, 2009, s 186. 
93 Se Glavå, Arbetsrätt, 2011, s 448 och Källström & Malmberg, Anställningsförhållandet, 2009, s 225. 



 

30 

skäl finns emellertid inte då omständigheterna kan skilja sig från fall till fall.
94

 

Bastubadarprincipen utgör en allmän arbetsrättslig grundsats och likt arbetsledningsrätten en 

dold klausul i kollektivavtal.
95

 

3.4.3 Åtgärd vidtagen i strid med god sed på arbetsmarknaden 

En arbetsgivare får inte vidta sådana åtgärder som strider mot god sed på arbetsmarknaden. 

Begreppet god sed på arbetsmarknaden är en allmän rättsgrundsats som har upprätthållits 

särskilt i rättspraxis. God sed på arbetsmarknaden utgör en ”viss standard – ett allmänt 

faktiskt praktiserat beteende som representerar en viss yrkesetisk eller allmän moralisk nivå.” 

Denna princip har bara tillämpats i mål som rör diskriminering och oskäliga avtalsvillkor.
96

 

3.4.4  Diskrimineringsförbuden 

Arbetsledningsrätten får inte utövas i strid med diskrimineringslagen (2008:567). Med 

diskriminering åsyftas en åtgärd som innebär ett otillåten missgynnande av arbetstagare eller 

arbetssökande på grund av bland annat kön, etniskt eller nationellt ursprung, religion eller 

annan trosuppfattning, funktionshinder eller sexuell läggning.  I praktiken är det svårt att 

avgöra om en arbetssökande blivit utsatt för diskriminering eller om det beror på sakliga 

omständigheter som föranlett att personen behandlats mindre förmånligt. AD 2006 nr 26 är ett 

exempel som visar på denna problematik. Frågan gällde huruvida en arbetssökande hade 

missgynnats genom att inte ha blivit kallad till arbetsintervju. Arbetsdomstolen kom fram till 

att så var fallet, trots att sökanden hade likvärdiga meriter och erfarenheter med andra som 

blivit kallade till arbetsintervju. Arbetsdomstolen fann dock att det var en förmildrande 

omständighet att ett stort antal sökanden hade sökt tjänsten.  

3.4.5 Förhandlingsskyldighet och tolkningsföreträde 

Reglerna i 11-13 §§ MBL utgör en ytterligare begränsning i arbetsgivarens ledningsrätt. 

Bestämmelserna innebär att en arbetsgivare är skyldig att förhandla med arbetstagarsidan om 

det rör sig om sådana frågor som kan påverka arbetstagarnas arbetsförhållanden och som de 

typiskt sett skulle ha intresse av att påverka. Det främsta syftet med dessa bestämmelser är att 

                                                            
94 Se Glavå, Arbetsrätt, 2011, s 450 och Fahlbeck, Praktisk arbetsrätt, 1989, s 213. 
95 Se Fahlbeck, Praktisk arbetsrätt, 1989, s 99. 
96 Se prop 2004/05:147, s.42. 
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arbetstagarna ska ha visst inflytande på besluten.
97

 Omplacering är exempelvis en sådan 

åtgärd som en facklig organisation typiskt sett skulle vilja förhandla om.
98

 

Under en pågående tvist om en medlems arbetsskyldighet enligt avtal har den fackliga 

organisationen tolkningsföreträde tills tvisten slutligen prövats i domstol, vilket framgår av 

34 § MBL. Utövandet av tolkningsföreträdet innebär en inskränkning i arbetsgivarens 

arbetsledningsrätt och är också förenad med skadeståndsansvar enligt 57 § MBL. Har 

exempelvis den fackliga organisationen saknat fog för sin uppfattning ska de ersätta 

arbetsgivarens uppkomna skada.
99

 

3.5 Uppsägning eller avskedande på grund av personliga 

förhållanden 

3.5.1 Krav på saklig grund 

I 7 § LAS stadgas att en uppsägning ska vara sakligt grundad. En uppsägning kan ske 

antingen på grund av arbetstagarens personliga förhållanden eller på grund av arbetsbrist. 

Denna bestämmelse är en ytterligare begränsning av arbetsgivarens arbetsledningsrätt. 

Eftersom en uppsägning är en sådan ingripande åtgärd har arbetsgivaren en skyldighet att i 

första hand försöka lösa problemet på annat sätt, exempelvis genom omflyttning eller 

omplacering.
100

 

Att en anställning upphör på grund av omständigheter som hänför sig till arbetstagaren 

personligen omfattar situationer där arbetstagaren antingen inte utför den avtalade 

arbetsuppgiften, eller utför den på ett bristfälligt och undermåligt sätt. I ett avtalsrättsligt 

resonemang kan arbetstagarens brister betraktas som ett avtalsbrott. Är avtalsbrottet allvarligt 

kan motparten i enlighet med avtalsrättsliga grundsatser ha rätt att frigöra sig från avtalets 

förpliktelser. LAS följer dock inte fullt ut sådana avtalsrättsliga grundsatser. Istället finns krav 

på saklig grund respektive grovt åsidosättande vid uppsägning och avskedande.
101

 Kravet på 

saklig grund kan röra sig om olika omständigheter, allt från misskötsamhet till bristande 

arbetsskicklighet, samarbetsproblem, till att arbetstagaren inte följer order. Saklig grund 
                                                            
97 Se prop 1975/76:105, Bilaga 1, s 7. 
98 Se prop 1975/76:105, s 353. 
99 Se bland annat AD 1934 nr 79. 
100 Se 7 § 2 st LAS.  
101 Jfr 7 § och 18 § LAS. 
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innebär bland annat sådana omständigheter där en arbetstagare beter sig på ett oönskat sätt 

och som leder till att förtaget skadas av hans beteende på ett eller annat sätt.  Arbetstagaren 

ska vara medveten om att hennes beteende inte är acceptabelt och att den kan föranleda 

uppsägning om beteendet inte ändras.
102

 Oavsett om arbetsgivaren väljer att avskeda eller 

säga upp arbetstagaren måste denna ta hänsyn till det regelverk som finns, exempelvis iaktta 

regeln om uppsägningstid i 11 § LAS eller regeln om formkrav för avskedande i 19 § LAS.  

Vid bedömningen om en uppsägning är sakligt grundad görs en avvägning mellan dels 

arbetstagarens intresse av att behålla arbete, dels arbetsgivarens intresse av att avsluta 

anställningsförhållandet. Avvägningen görs oftast utifrån det enskilda fallet, det vill säga 

utifrån arbetstagarens beteende samt arbetsgivarens handläggning av frågan.
103

 

3.5.2 Sjukdom 

Huvudregeln i svensk rätt är att varken ålder, nedsatt arbetsförmåga eller sjukdom kan utgöra 

saklig grund för uppsägning.
104

 Detta hör ihop med tidigare nämnda viljan hos lagstiftaren att 

arbetsgivaren i första hand ska vidta andra åtgärder, såsom ändring av arbetsuppgifter eller 

omplacering i syfte att underlätta den fortsatta anställningen.
105

 Till denna huvudregel finns 

det undantag. Sjukdom som leder till stadigvarande nedsatt prestationsförmåga kan vara 

saklig grund för uppsägning.
106

 Med nedsatt prestationsförmåga avses sådana situationer där 

arbetstagaren inte kunde utföra något arbete av väsentligt betydelse för arbetsgivaren.
107

 

Saklig grund för uppsägning föreligger varken vid upprepade kortvariga sjukdomar eller 

långvariga sjukdomar där arbetstagaren kan återvinna hälsan.
108

 Arbetsgivaren har 

bevisbördan för att saklig grund för uppsägning vid sjukdom föreligger. Bevisbördan är 

uppfylld om han har gjort en noggrann utredning av anpassningen, rehabiliteringen och 

omplaceringen.
109

 

                                                            
102 Se AD 2006 nr 112 där den huvudsakliga frågan gällde huruvida ett bolag haft saklig grund för uppsägning av 

en arbetstagare med anledning av samarbetsproblem.  
103 Se Andersson, Edström & Zanderin, Arbetsrätt, 2009, s 117-118. 
104 Se AD 2001 nr 1 avseende elöverkänslighet, AD 2001 nr 59 avseende psykiskt sjuk vaktmästare, AD 1999 nr 

10 avseende knäskadad slakteriarbetare, AD 1999 nr 124 avseende elinstallatör med pisksnärtskada och AD 

1987 nr 164 avseende tidningsbud med schizofreni. 
105 Se prop 1973:129, s 126. 
106 Se prop 1973:129, s 126 och AD 2006 nr 56. 
107 Se Andersson, Edström & Zanderin, Arbetsrätt, 2009, s 121. 
108 Se Lunning & Toijer, Anställningsskydd, 2010, s 467 i not 58. 
109 Se Arbetsgivarverket, Om sjukfrånvaro och rehabilitering, 2011, s 59. 
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Uppsägning på grund av sjukdom ska som sagt utgöra undantagsfall. Vid bedömningen måste 

hänsyn tas till andra lagar såsom AML och socialförsäkringsbalken, där arbetsgivaren har 

huvudansvaret för arbetsanpassning och rehabilitering. Att arbetsgivaren har huvudansvaret 

innebär inte att arbetstagaren inte har något ansvar. Tvärtom kan en arbetstagares eget 

beteende avseende rehabiliteringsåtgärder ha särskild vikt för bedömningen. Om en 

arbetsgivare har fullgjort sitt rehabiliterings- och omplaceringsansvar enligt AML, 

socialförsäkringsbalken och LAS, kan saklig grund för uppsägning föreligga om arbetstagaren 

inte medverkar. Arbetsgivarens ansvar sträcker till att vidta sådana åtgärder som gör att 

arbetstagaren kan återgå till arbetet.
 110

   

Ett exempel på sjukdom som leder till delvis försämrad arbetsförmåga är AD 2002 nr 32, som 

berörde en brandman som inte ansågs längre uppfylla de fysiska kraven för att utföra 

rökdykning. Brandmannen hade varit anställd sedan 1971 hos Skövde kommun. I hans 

anställning ingick att han skulle kunna delta i utryckningsstyrkan och även kunna delta i 

förekommande rök- och kemdykinsatser. För att kunna rök- och kemdyka krävs att man är 

fullt frisk och har god fysisk arbetsförmåga enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter.
111

  

Arbetsgivaren hade till ansvar att tillse att alla anställda hade god fysisk arbetsförmåga och 

testade dem kontinuerligt. Under 1997 och mars 1998 blev brandmannen underkänd på 

testerna och fick inte delta i utryckningsstyrkan. Han blev istället beordrad att arbeta dagtid 

och att arbeta med sin fysik. Han blev godkänd på testerna under april 1999 och mars 2000 

och fick återigen delta i utryckningsstyrkan. Två månader senare underkändes han på nytt vid 

två tester och blev sedan uppsagd på grund av personliga skäl. Vid uppsägningstillfället fanns 

ett läkarintyg som uppvisade att brandmannen led av hjärtsjukdom, vilket förklarade varför 

han inte hade den prestationsförmåga som krävdes för rök- och kemdykning. Något 

medicinskt hinder för fysisk träning förelåg emellertid inte.  

Arbetsdomstolen konstaterade att kravet på att alla hel- och deltidsanställda brandmän måste 

kunna delta i rök- och kemdykning var befogad med hänsyn till att räddningsinsatser måste 

genomföras på ett snabbt, effektivt och säkert sätt. Emellertid bedömde Arbetsdomstolen att 

arbetsuppgifterna utgjorde en mindre del av arbetet, varför det borde ha utretts om 

arbetstagaren hade kunnat utföra andra arbetsuppgifter, såsom hans fackförening yrkat. 

Således fann Arbetsdomstolen att det inte förelåg saklig grund för uppsägning. I målet tycks 

                                                            
110 Se Andersson, Edström & Zanderin, Arbetsrätt, 2009, s 121-122. Se även AD 2001 nr 59 och 92, AD 1999 nr 

26 och AD 1998 nr 67 rörande arbetstagarnas medverkan. 
111 Se AFS 2007:7 som ersatt tidigare föreskrifter i AFS 1995:1. 
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Arbetsdomstolen även ha tagit hänsyn till att brandmannen hade arbetat på brandstationen i ca 

30 år, att branschpraxis avseende vilka arbetsuppgifter brandmännen genomförde såg olika ut, 

att brandmannen medverkat till att förbättra sin fysiska förmåga, att han var i 50 års ålder och 

saknade rätt till pension, sjukbidrag eller förtidspension.  

Hur stor del av arbetsuppgiften som arbetstagaren inte kan utföra har betydelse för huruvida 

arbetsgivaren bör bereda arbetstagaren andra arbetsuppgifter. I AD 2007 nr 12, AD 2006 nr 

83 och AD 2006 nr 57 kom Arbetsdomstolen fram till att arbetsgivaren inte var skyldig att 

omfördela arbetsuppgifter när det kunde medföra praktiska organisatoriska svårigheter och 

eftersom det inte avsåg en liten del av arbetet. Istället skulle en fortsatt anställning för 

arbetstagaren ha kunnat leda till en försämring av arbetsmiljön för arbetstagarens kollegor.
112

 

3.5.3 Arbetsvägran eller ordervägran 

Arbetsvägran eller ordervägran betraktas av Arbetsdomstolen som något mycket allvarligt. En 

av anställningsavtalet grundläggande principer är att arbetstagaren utför de arbetsuppgifter 

som han eller hon har anställts för. När arbetstagaren vägrar att följa order ses detta som en 

allmän ovilja att rätta sig efter den avtalade överenskommelsen.
113

 Arbetsvägran utgör saklig 

grund för uppsägning enligt 7 § LAS, dock endast för sådant som är inom ramen för 

arbetsskyldigheten. Även om arbetsvägran ses som något allvarligt innebär det i praktiken inte 

att varje arbetsvägran kan leda till uppsägning eller avskedande.
114

 Det kan exempelvis ha 

funnits sådana omständigheter i det enskilda fallet som föranlett att arbetstagaren vägrat 

arbeta. Så blev utgången i AD 2003 nr 70 där en arbetstagare hade meddelat sin chef att hon 

behövde vara ledig för att vårda sin underåriga systerdotter. Systerdottern led av psykosocial 

ohälsa och krävde ständig tillsyn av arbetstagaren. Chefen godkände inte ledigheten och när 

arbetstagaren inte kom till arbetet sa arbetsgivaren upp henne. Arbetsdomstolen kom fram till 

att det hade uppkommit sådana omständigheter vilka bedömts som rimligt att arbetsgivaren 

borde ha tagit hänsyn till, varför uppsägningen bedömdes som ogiltig.
115

   

Arbetsdomstolen förde samma resonemang i AD 1986 nr 11. Tvisten gällde huruvida 

arbetsgivaren haft grund att säga upp en spårvagnsförare som förklarat att han ville bära 

turban i sin tjänst. Han förflyttades mot sin vilja till ett bussgarage och förklarade då att han 

                                                            
112 Se AD 2007 nr 12, AD 2006 nr 83 och AD 2006 nr 57. 
113 Se AD 2010 nr 81 och AD 2006 nr 13. 
114 Se Andersson, Edström & Zanderin, Arbetsrätt, 2009, s 124. 
115 Se prop. 1973:129, s 124. 
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inte tänkte infinna sig till den nya arbetsplatsen. Han blev uppsagd på grund av personliga 

skäl. Arbetsdomstolen konstaterade att spårvagnsföraren inte hade accepterat omplaceringen 

samt att de nya arbetsuppgifterna inte ingick i hans gällande kollektivavtal. Grundat på det 

bedömdes han inte ha någon skyldighet att utföra arbetet i garaget, varför saklig grund för 

uppsägning inte förelåg.  

3.5.4 Bristande kompetens eller oförmåga att klara av arbetet 

För att arbetstagaren ska få vederlag för det arbete han eller hon utfört förutsätts att det 

utförda arbetet är dugligt utfört. Skulle arbetet ha utförts med allvarliga brister kan det i vissa 

undantagsfall leda till uppsägning. Det krävs då att arbetsuppgiften avsevärt understigit vad 

som är normalt på arbetsplatsen. Exempel på vad som utgör bristande arbetsprestation kan 

vara att arbetstagaren tar för långt tid på sig att utföra arbetsuppgiften, om arbetet har 

bristande kvalitet och om kostnaderna för den anställde överstiger inkomsterna, under 

förutsättning att kvaliteten kan mätas.
116

 

Rättspraxis avseende frågor rörande bristande kompetens eller oförmåga att klara av arbetet är 

omfattande. AD 1993 nr 73 gällde frågan om arbetsgivaren haft sakligt grund när denne sagt 

upp en handläggare som visat bristande förmåga och vilja att genomföra arbetsuppgiften. Han 

hade under en tid av tio månader inte presterat mer än tre-fyra föredragningspromemorior 

vilket inte är mer än vad en skicklig handläggare presterar under en vecka. Han hade även 

ifrågasatt arbetsmetoderna och särskilt varit ovillig att ta de kontakter med de försäkrade som 

var en förutsättning för att uppgifterna skulle kunna fullgöras. Handläggaren anförde till sitt 

försvar att han inte hade fått rimliga förutsättningar för arbetet, exempelvis hade han 

efterfrågat mer utbildning och handledning men inte fått detta. Arbetsdomstolen ansåg att 

arbetstagaren hade utfört arbetsuppgiften på ett sådant sätt att arbetsgivaren inte behövde 

godta det. Arbetstagaren hade inte heller framfört några ursäkter till varför uppgiften hade 

utförts på ett bristande sätt, varför domstolen kom fram till att arbetsgivaren hade haft fog för 

att bedöma arbetstagaren som olämplig. Arbetsdomstolen lade stor tyngdpunkt på att 

arbetstagaren hade avböjt erbjudanden om att prova andra uppgifter. Det faktum att 

arbetsgivaren hade gjort klart för arbetstagaren att han kunde komma att bli uppsagd, i det fall 

förbättring inte skede, hade även stor betydelse. 

                                                            
116 Se Andersson, Edström & Zanderin, Arbetsrätt, 2009, s 131.  
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I AD 1996 nr 102 var frågan om det hade förelegat saklig grund för uppsägning av en 

syokonsulent. Kommunen hade anfört att syokonsulenten hade haft långvarig misskötsamhet i 

form av bl.a. dålig arbetsprestation, olovlig frånvaro, samt svårt att iaktta arbetstiderna. 

Arbetsdomstolen bedömde att den styrkta misskötsamheten inte var av sådant slag att det 

kunde ge arbetsgivaren rätt att skilja arbetstagaren från anställningen. Domstolen markerade 

betydelsen av att det måste finnas underlag för en detaljerad bedömning av misskötsamhetens 

innebörd och omfattning, något som även betonats i AD 1987 nr 52.
117

 

  

                                                            
117 Domstolen har även avgjort frågor avseende bristande kompetens och oförmåga att utföra uppgiften på ett bra 

sätt. Se AD 2002 nr 44 avseende bristande arbetsprestationer genom att ha arbetat färre timmar än andra 

konsulter, AD 1995 nr 83 avseende frågan om överläkare var oskicklig vid operationer, AD 1995 nr 23 avseende 

frågan om nya krav på kompetens och AD 1983 nr 133 avseende frågan om oförmåga att vara försäljningschef. 
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4 Analys 

4.1 Typfall 1: Nicklas 

4.1.1 Information om typfallet 

Nicklas är en rutinerad tillsvidareanställd beslutsfattare som arbetar på Migrationsverket 

sedan femton år tillbaka. I hans anställningskontrakt framgår att Nicklas ska utreda, 

handlägga och fatta beslut i alla utlänningsärenden och ska även ge råd, stöd och handledning 

till medarbetarna liksom svara för kompetensutveckling och praxisfrågor. Det framgår även 

att han måste delta i alla teamens arbete vid behov och i övrigt utföra sådana förekommande 

arbetsuppgifter på enheten som kan åläggas av närmaste chef. 

Nicklas har i grunden en juristexamen och har erfarenhet från arbete på andra myndigheter. 

Han lever tillsammans med sin thailandläska fru och har tre gemensamma barn med henne. 

Han har alltid tyckt om att träffa människor och är extra duktigt på att utreda asylsökanden. 

Under sina lönesamtal har han alltid fått positiv feedback för sitt bemötande och för att vara 

en av de duktigaste utredarna på enheten. På grund av sin skicklighet har han även fått ta 

ansvar för svåra och känsliga ärenden, vilka exempelvis kan få medialt intresse.  Som grund 

för arbetet finns det ett omfattande regelverk som anger hur han ska gå tillväga för utförandet 

av arbetsuppgifterna. Det är ett tungt omväxlande arbete med många kontakter med 

människor som sökt sig till Sverige. 

I mitten av september hade Nicklas en utredning med en utlänning som åberopade asyl i 

Sverige. Under utredningen lämnade utlänningen en väldigt trovärdig och självupplevd 

berättelse om hur han hade fått erfara hur ett minderårigt barn blivit sexuellt utnyttjat. Till 

stöd för sin muntliga berättelse lämnade utlänningen också in ett videoklipp uppvisande på 

hur barnet blir sexuellt förgripen av flera välaktade och kända personer i det landet där brottet 

begåtts. Nicklas upplevde utlänningens berättelse som mycket påträngande, särskilt mot 

bakgrund av att han själv har ett eget barn i samma ålder som det utsatta barnet på filmen. 

Han bestämde sig för avbryta utredningen och gick till sin närmsta arbetsledare och 

meddelade honom att han inte ville slutföra utredningen eller titta på bevisningen eftersom det 

skulle medföra en psykisk påfrestning och leda till psykisk ohälsa. Nicklas har haft ett par 

känsliga ärenden tidigare och han har avsatt sig uppdragen även då på grund av risk för att 
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lida psykisk ohälsa. Arbetsledaren påtalade för Nicklas att han var skyldig att utföra 

arbetsuppgiften och uppmanade honom att slutföra utredningen då detta kunde betraktas som 

ett kontraktsbrott. Nicklas svarade bestämt att han inte ville göra något som var skadligt för 

honom och gick sedan iväg till sitt rum. Arbetsledaren var förbannad och tänkte minsann inte 

låta det här passera. När chefen åter kommit från sin semester ska han berätta för henne om att 

Nicklas vägrat lyda order. 

4.1.2 Analys av fallet Nicklas 

Lider Nicklas av psykisk ohälsa? 

Nicklas har inte drabbats av psykisk ohälsa. Typfallet belyser istället risk för psykisk ohälsa. 

Ohälsa innebär enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter att man på något sätt blir 

arbetsoförmögen. Eftersom Nicklas inte blivit det än har han inte ännu drabbats av psykisk 

ohälsa. Däremot upplever han att det finns en risk för ohälsa. Denna situation är inte tydligt 

reglerad av vare sig AML eller genom Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Vad gäller risk för 

fysiska skador finns utbredd reglering med skyddsregler och föreskrifter för att förebygga 

sådana. Om de inte hade funnits skulle det leda till en ökad risk för fysisk ohälsa. 

Motsvarande regelverk rörande psykisk ohälsa är inte lika detaljerad. Vid psykisk ohälsa är 

den drabbades egna upplevelser om sin situation det centrala, vilket är mycket svårare att 

konstatera och bevisa än fysisk ohälsa. En ytterligare komplikation är att när Arbetsdomstolen 

tagit upp ärenden där psykisk ohälsa berörs, så finns det ofta så många andra, viktigare, 

faktorer än psykisk ohälsa att frågan inte närmare berörts av domstol.  

Även om Nicklas inte lider av faktisk ohälsa kan den upplevda risken för ohälsa i sig leda till 

ohälsa. För att risken ska utgöra ohälsa, måste det både finnas en objektiv och en subjektiv 

grund för det. Den objektiva grunden består i hur en genomsnittsmänniska skulle reagera i en 

liknande situation. I Nicklas fall bör en genomsnittsmänniska med liknande ålder, kön, 

yrkesvana och kompetens kunna utföra de arbetsuppgifter han vägrat utföra.  

Vad den subjektiva bedömningen beträffar kan den skilja sig åt, oaktat att 

genomsnittsmänniskan hade kunnat utföra uppgifterna. Den subjektiva upplevelsen är även av 

betydelse för arbetsgivarens skyldighet att anpassa arbetet efter arbetstagarnas individuella 

förutsättningar. Vad gäller de individuella förutsättningarna, så är till exempel vissa 

människor mer stresståliga än andra, reagerar annorlunda på liknande situationer. Den 
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individuella bakgrunden, uppväxten och livsförhållanden påverkar också. För en förälder kan 

en situation te sig annorlunda än för någon som inte har barn. Trots att Nicklas har de 

objektiva förutsättningarna för att klara av sitt uppdrag, kan till exempel den omständighet att 

han har egna barn ha en sådan inverkan på hur han reagerar på situationen att det kan innebära 

psykisk ohälsa. Lagstiftningen är tyvärr inte mycket till hjälp för att bedöma huruvida Nicklas 

har en godtagbar anledning för att vägra utföra sin uppgift eller inte. Dessutom är det svårt att 

dokumentera psykisk ohälsa, så även om Nicklas skulle riskera lida psykisk ohälsa så skulle 

han inte nödvändigtvis kunna bevisa det för sin arbetsgivare.  

Sammanfattningsvis riskerar objektivt Nicklas alltså inte psykisk ohälsa, däremot finns det 

risk för psykisk ohälsa vad gäller den subjektiva biten.  

Har han brutit mot anställningsavtalet eller kollektivavtalet?  

Det är tydligt att det ingår i Nicklas arbetsuppgifter att utföra den här typen av uppdrag. Han 

är dessutom beslutsfattare, vilket ställer större krav på han ska klara av att utföra även 

känsliga uppdrag. Han har alltså arbetsvägrat. Frågan är om hans arbetsvägran innebär att han 

begått ett kontraktsbrott. För att en arbetsvägran ska anses utgöra ett kontraktsbrott krävs dels 

att den hänför sig till honom personligen, dels att arbetet utförs på ett bristfälligt och 

undermåligt sätt.
118

 Man måste också se till hur allvarlig arbetsvägran är och vilka 

arbetsmoment det rör sig om, i förhållande till anställningen som helhet.
119

 Vidare innebär ett 

kontraktsbrott i sig inte att arbetsgivaren har grund för att säga upp Nicklas. När arbetsvägran 

beror på sjukdom är huvudregeln att det inte är en saklig grund för uppsägning.
120

  

Det finns situationer där arbetsvägran inte innebär ett kontraktsbrott. Nicklas arbetsvägran rör 

emellertid inte arbetsuppgifter som skulle strida mot lag, god sed på arbetsplatsen, eller 

innebära fara för liv och hälsa, eller vara omöjligt att utföra. Av rättsutredningen framgår att 

undantaget från arbetsplikten på grund av hälsa främst innebär en fara för fysisk hälsa. För att 

en fara mot psykisk hälsa skulle utgöra ett undantag från arbetsplikten krävs att hotet mot den 

psykiska hälsan är betydligt allvarligare än vad som är fallet för Nicklas.  

Arbetsgivaren har dessutom i stor utsträckning rätt att ensidigt bestämma vilka arbetsuppgifter 

Nicklas ska utföra. Det är oväsentligt om arbetsuppgiften ifråga utgör en liten eller stor del av 

                                                            
118 Jfr AD 1993 nr 73. 
119 Jfr AD 2003 nr 70. 
120 Jfr ovan avsnitt 3.5.2. 
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Nicklas arbete. Att vägra utföra den innebär ändå ett kontraktsbrott enligt de allmänna 

avtalsreglerna. Arbetsdomstolen betraktar detta som en mycket allvarlig överträdelse. Vill 

Nicklas ändra anställningsavtalet eller vilka uppgifter som ingår i det måste han ha 

arbetsgivarens godkännande. 

Nicklas har möjligen inte begått ett kontraktsbrott om han vid tidigare tillfällen fått 

arbetsgivarens godkännande att inte utföra vissa uppgifter. Arbetsgivaren måste även göra 

klart för Nicklas att uppsägning kan komma ifråga om arbetstagaren inte utför de uppgifter 

som arbetsgivaren vill. Arbetsgivaren måste alltså vid tidigare, liknande situationer ha påtalat 

för Nicklas att han måste utföra ålagda uppgifter. Arbetsgivarens underlåtenhet att påtala detta 

vid tidigare tillfällen kan indirekt innebära att arbetsuppgifterna på grund av sedvänja på 

arbetsplatsen inte längre kan anses ingå i de arbetsuppgifter som Nicklas kan förväntas utföra. 

Arbetsgivaren har vid tidigare tillfällen varken påtalat eller vidtagit några åtgärder mot 

Nicklas när han inte har utfört liknande uppgifter trots att han egentligen haft skyldigheten att 

utföra dem. Arbetsgivaren har alltså accepterat tidigare arbetsvägran, vilket gör det svårt för 

arbetsgivaren att hävda att Nicklas har brutit mot sitt anställningsavtal. 

Vilka konsekvenser får det för Nicklas om han vägrar utföra delar av sina arbetsuppgifter? 

Nicklas agerande utgör alltså förmodligen inte ett kontraktsbrott. Om arbetsgivaren istället 

hade påtalat för Nicklas att han måste utföra liknande arbetsuppgifter, kan Nicklas 

arbetsvägran få konsekvenser.  

Om de arbetsmoment som Nicklas vägrar utföra enbart utgör en liten del av hans samlade 

arbetsuppgifter bör det inte leda till avskedande eller uppsägning.
121

 Som beslutsfattare har 

Nicklas större ansvar att handlägga avancerade ärenden än en vanlig handläggare. Den typ av 

ärenden som Nicklas inte vill åta sig är så få i förhållande till alla ärenden, att de får anses 

utgöra endast en begränsad del av hans arbetsuppgifter.  

Man måste emellertid också ta hänsyn till om Nicklas till exempel är den enda beslutsfattaren. 

Om det inte finns någon annan som kan utföra de uppgifter som Nicklas vägrar utföra, kan det 

vara en grund för att se över Nicklas tjänst, och i längden saklig uppsägning eller omplacering 

eftersom hans arbetsvägran leder till att arbetet inte utförs alls.   

                                                            
121 Jfr AD 2001 nr 1. 
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Innan fråga om uppsägning eller omplacering aktualiseras har arbetsgivaren skyldighet att 

försöka anpassa arbetsförhållandena till Nicklas individuella förutsättningar enligt 2 kap 1 § 

AML. Nicklas måste även medverka till anpassningsarbetet. För att få Nicklas att anpassa sig 

till arbetsuppgifterna kan arbetsgivaren till exempel erbjuda utbildning, eller möjlighet till 

Nicklas att ventilera eller diskutera sina känslor. Om insatserna inte hjälper eller om Nicklas 

vägrar att medverka, kan det vara en grund för först omplacering. För att omplacering ska 

kunna komma ifråga måste det avse en tjänst som ligger inom Nicklas kollektivavtalsområde, 

enligt bastubadarprincipen. Nicklas är som tjänsteman inte skyldig att till exempel utföra 

städares arbetsuppgifter. Finns det inte sådana möjligheter till en acceptabel omplacering kan 

det finnas grund för uppsägning av personliga skäl.  

I Nicklas fall finns det sammanfattningsvis inga godtagbara skäl för att avskeda eller säga upp 

honom på grund av hans arbetsvägran.  

4.2 Typfall 2: Anders 

4.2.1 Information om typfallet 

På grund av ekonomiska och produktionsrelaterade skäl väljer arbetsledaren att försöka hitta 

en snabb lösning genom att ge ärendet till en annan handläggare. Han hittar Anders i 

korridoren och förklarar lite snabbt för honom om ärendet och beordrar honom att ta över det. 

Anders som har svårt att säga nej, accepterar arbetsledarens order. Anders har ingen åsikt om 

ärendet i sig, däremot om sin arbetsbelastning.  

Anders är en nyutexaminerad, 25-årig statsvetare som inte har tidigare arbetslivserfarenhet. 

Han har jobbat på Migrationsverket i ett år. Anders har under en längre period varit hårt 

belastad, inte minst på grund av sjukskrivningar och av att andra handläggare varit borta på 

olika utbildningar, och Anders har dessutom tvingats arbeta sena kvällar och under helger för 

att klara av sin arbetsbelastning. Trots att han har arbetat mycket har han inte lyckats jämna ut 

sin arbetsbelastning eftersom arbetsuppgifterna hopar upp sig. Han blir också gång på gång 

störd av arbetsledaren och av de tre nyanställda handläggarna som behöver hjälp med något 

ögonblickligen. Anders känner sig frustrerad och orättvist behandlad eftersom han alltid får 

göra dubbelt arbete och sådana arbetsuppgifter som andra inte vill utföra. Anders har tidigare 

pratat med sin arbetsledare om sin situation. Han tycker inte att det är rättvist att det alltid är 
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han som får hjälpa sina kollegor. Arbetsledaren har visat förståelse för hans situation men 

menar samtidigt att han i enlighet med sitt anställningskontrakt är skyldig att utföra även 

sådana arbetsuppgifter som chefen beordrar honom att göra.  

4.2.2 Analys av typfallet Anders  

Lider Anders av psykisk ohälsa? 

Arbetsledaren begränsar genom sitt agerande Anders möjlighet att påverka sin arbetssituation. 

Förarbetena betonar vikten av att arbetsmiljön anpassas till den enskildes arbetsintensitet. Den 

enskilda arbetstagarens arbetsbörda måste även få rimliga proportioner. Eftersom Anders får 

ta över andras ärenden så får han väldigt hög arbetsbelastning. Den arbetsbörda som 

arbetsledaren fördelat till Anders är inte rimlig och proportionerlig sett till andra som utför 

liknande arbetsuppgifter på arbetsplatsen. Anders arbetssituation är sådan att det påverkar 

hans fritid, och innebär ett konkurrensförhållande mellan hans arbetsliv och privatliv. Detta 

skapar en form av stressfaktor för Anders och han har svårt att koppla av. Detta utgör enligt 

Arbetsmiljöverkets tolkning av AML en form av ohälsa. Anders ohälsa kan betraktas som 

både psykisk och fysisk.  

Det är en otrygghet i Anders anställning att han inte vet vad han har för arbetsuppgifter, utan 

att han hela tiden måste anpassa sig till sina kollegor och arbetsledaren.  Också detta är en 

potentiell orsak till ohälsa.  

En ytterligare aspekt av Anders situation är att den uppstått till en följd av en annan 

arbetstagares, Nicklas, potentiella ohälsa och arbetsvägran. Arbetsgivaren är i sådana 

situationer även skyldig att ta hänsyn till hur Nicklas agerande påverkar andra arbetstagares 

arbetssituation.  

Vilka konsekvenser får det för Anders om han vägrar utföra delar av sina arbetsuppgifter? 

Anders vägrar till skillnad från Nicklas inte att utföra sina arbetsuppgifter. Typfallet illustrerar 

istället frågan om det ingår i en arbetstagares anställningsavtal att man ska utföra sina 

kollegors arbetsuppgifter om kollegorna inte kan utföra uppgifterna. Detta är en avtalsrättslig 

fråga och faller till största delen utanför denna uppsats ramar. Man kan dock notera att det 

förmodligen inte spelar någon större roll vilken kollega som ursprungligen får 

arbetsuppgiften, eftersom själva uppgiften är sådan att den rimligtvis bör ingå i Anders 
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arbetsuppgifter. När arbetsledaren således säger till honom att utföra den uppgift Nicklas 

vägrar utföra, så ingår det bland de uppgifter som Anders chef enligt anställningsavtalet får 

ålägga honom.  

Frågan är om arbetsuppgiften som Anders har beordrats att ta över från Nicklas en sådan 

arbetsuppgift som Anders klarar av att utföra med tanke på hans utbildningsbakgrund, 

erfarenhet och mognad. Nicklas som beslutsfattare har fått uppdraget med anledning av att 

han anses ha den kompetens som krävs för att utföra den här formen av känsliga 

arbetsuppgifter. Anders är inte en beslutsfattare utan en handläggare och saknar erfarenhet av 

att handlägga den här typen av ärenden. Så länge Anders själv anser sig kapabel att utföra de 

uppgifter arbetsledaren ålägger honom är det inget problem att han de facto saknar det. 

Däremot kan arbetsgivarens ansvar aktualiseras i det fall arbetet inte blir utfört på ett korrekt 

sätt. Exempelvis kan det bli svårare för arbetsgivaren att säga upp eller omplacera en 

arbetstagare som har blivit ålagda uppgifter som de egentligen inte har utbildning för. En 

arbetsgivare förväntas känna till sina arbetstagares kompetens. 

Har Anders brutit mot anställningsavtalet eller kollektivavtalet?  

Anders uppmärksammar själv inte uttryckligen sin ohälsa. Enbart den omständigheten att 

Anders har påtalat för sin arbetsledare att han har hög arbetsbelastning är tillräckligt för att 

arbetsledaren ska ha ett ansvar för att på något sätt åtgärda Anders ohälsa. 

Anders bryter inte mot sitt avtal. Istället är det möjligen arbetsledaren som å arbetsgivarens 

vägnar begår ett avtalsbrott genom att ändra Anders arbetsuppgifter. Även om den uppgift 

Anders ålagts inte skulle anses ingå i hans arbetsuppgifter, har Anders emellertid genom sitt 

godkännande accepterat att utföra de nya arbetsuppgifterna. Skulle det vara så att han utfört 

liknande uppgifter tidigare, kan det även anses ingå i hans arbetsuppgifter. 

Anders arbetssituation är inte i proportion till det anställningsavtal han har slutit med 

arbetsgivaren. En potentiell lösning för Anders kan vara att han får högre lön eller andra 

förmåner som kompensation för sin arbetssituation. På lång sikt är det ingen bra lösning 

eftersom det inte påverkar hans arbetssituation i en positiv riktning, och ohälsan kan övergå i 

sjukdom och sjukskrivning.  
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4.3 Typfall 3: Sonja 

4.3.1 Information om typfallet 

Sonja arbetar sedan 15 år tillbaka som sjuksköterska, med inriktning på palliativ omvårdnad, 

det vill säga med patienter som är i slutskede av sina liv. Som sjuksköterska träffar hon 

dagligen patienter som lider oerhört och som är nära döden. Hon har till uppgift att dels 

tillhandahålla stöd till patienten för att hjälpa honom eller henne att leva så aktivt som möjligt 

fram till döden dels att ge stöd till familjen för att de ska orka med under patientens sjukdom 

och i sorgearbetet.  Det är ett tungt omväxlande arbete med många kontakter med människor 

varför hon tillsammans med andra kollegor fått kontinuerliga utbildningar inom bland annat 

den palliativa vårdfilosofin, hur de som arbetstagare ska hantera sina känslor i möte 

människor i sorg samt kunna släppa arbetet när de går hem. Ledningen har också visat sitt 

stöd genom att bekräfta personalens prestationer samt främjat en miljö som uppmuntrar 

personen till utveckling.  

Sonja har tyckt om sitt arbete och känt att hon har kunnat ge det stöd patienten och familjerna 

har behövt. Men under de senaste två åren har Sonja känt en allt större olust att gå till jobbet. 

När hon kommer hem från arbetet har hon ingen lust att göra något och kan inte sluta tänka på 

människorna hon träffar. Det har även inträffat många dödsfall på kort tid och relationen till 

patienternas anhöriga har blivit alltför påfrestande när anhöriga ställt krav på att hon ska lösa 

alla problem trots att hon inte har mandat eller kunskap för det. Även om hon har fått stor 

nytta av utbildningarna känner hon inte riktigt att de har hjälpt henne tillräckligt. Hon tycker 

även att ansvaret är för stort och har på sistone känt sig isolerad och upplever en inre stress så 

fort hon träffar sina patienter, vilket medför att hon ägnar lite tid åt dem för att inte belasta sig 

allt för mycket. Detta har hon fått kritik för av både kollegorna och patienternas 

familjemedlemmar. Trots att fredagsmötena är avsatta för att prata om hur arbetsveckan har 

varit har Sonja inte riktigt velat diskutera detta. De flesta av hennes kollegor brukar ventilera 

sina tankar och känslor och tar det hela betydligt bättre än vad hon gör. Ett flertal gånger har 

hon gått till sin chef och pratat om sin situation för chefen. Chefen hade inledningsvis mycket 

förståelse för hennes upplevelser och såg till att hon anmälde sig till de utbildningar som 

fanns. Hon försökte även uppmuntra Sonja att bli mer aktiv på fredagsmötena och gav henne 

även ledighet för att avlasta sina känslor.  Men inget av detta tycks ha hjälpt och chefen har 

tröttnat lite och svarat att hon inte kan göra så mycket mer och berättat att den palliativa 
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omvårdnaden kanske trots allt inte är så lämpligt för henne. Om du inte klarar av 

arbetsuppgifterna och inte åtgärdar dina misstag kan du inte vara kvar. 

4.3.2 Analys av typfallet Sonja 

Lider Sonja av psykisk ohälsa? 

Sonjas arbete kan vara psykiskt mycket mer belastande än till exempel Nicklas och Anders 

arbeten. I hennes arbete ingår utöver möten med människor i utsatta situationer även att på 

olika vis hantera att hennes patienter ligger inför döden. Sonja har utfört ett mycket känsligt 

arbete vilket det krävs särskilda kunskaper och erfarenhet för att kunna utföra. Hennes 

arbetsuppgifter är så känsliga att det även utan ohälsa måste finnas möjlighet för arbetstagarna 

att hantera sina känslor. Sonja har både erfarenhet och kunskap att sköta sitt arbete, och har 

klarat av arbetet tidigare, men inte under den senaste tiden. Det är inte en liten del av sina 

arbetsuppgifter som Sonja inte klarar av, utan det är vad hennes arbete i huvudsak går ut på, 

att möta människor i livets slutskede, som hon inte klarar av. Sonjas ohälsa har medfört att 

hon har blivit inkapabel att utföra sitt arbete och känner inte att de anpassningsåtgärder som 

arbetsgivaren gjort hjälper. 

Det går inte att mäta psykisk ohälsa och begreppet utgår från en subjektiv känsla. Eftersom 

Sonja själv tydligen upplever att hon lider av psykisk ohälsa går det att konstatera att hon 

också gör det. Av hennes berättelse går också att utläsa att hon inte mår bra, hon är orolig och 

att hon inte kan släppa jobbet. Hon känner olust av sitt jobb och kan inte slappna av när hon är 

hemma.  

Har Sonja brutit mot anställningsavtalet eller kollektivavtalet?  

Till skillnad från Nicklas så gör Sonja inte någon tydlig arbetsvägran, utan utför sina avtalade 

arbetsuppgifter på ett sätt som gjort att hon fått kritik av sin arbetsledare och patienternas 

familjemedlemmar. Sonjas agerande går inte så långt att det går att kalla det för arbetsvägran. 

Eftersom hon inte utför sina arbetsuppgifter på ett korrekt sätt eller utifrån de rutiner som ska 

följas, kan det betraktas som bristfälligt och undermåligt arbete. Det kan därför ses som ett 

avtalsbrott. 

Vilka konsekvenser får det för Sonja om hon vägrar utföra delar av sina arbetsuppgifter? 
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Utgångspunkten är att Sonja lider ohälsa och inte sjukdom. Det finns inget läkarintyg för att 

konstatera att hon lider av sjukdom. Det går därför endast att ta hänsyn till hennes psykiska 

ohälsa. Om Sonja utför sitt arbete undermåligt eller bristfälligt på grund av ohälsa föreligger 

inte nödvändigtvis saklig grund för till exempel uppsägning. En förutsättning är att det ska 

finnas ett samband mellan ohälsan och det undermåliga arbetet, vilket föreligger i Sonjas fall 

eftersom hennes subjektiva uppfattning av sitt arbete är orsaken till ohälsan.  

En annan förutsättning är att arbetsgivaren först försöker anpassa Sonjas arbetsmiljö till 

hennes förutsättningar. Arbetsgivaren har visat förståelse för Sonjas situation och har till 

exempel skickat Sonja på utbildning och gett henne möjlighet att ventilera sina tankar. 

Arbetsgivaren har även beviljat henne ledighet. Sonja har inte direkt vägrat att ta emot hjälp 

eller försöka medverka i att anpassa sin arbetssituation. Hon har emellertid inte deltagit i alla 

moment och därmed inte medverkat fullt ut i anpassningsarbetet, trots att hon blivit uppmanad 

till detta av arbetsledaren vid flera tillfällen.  

Ohälsan kan utgöra en saklig grund för uppsägning i situationer där arbetstagaren inte själv 

medverkar till att försöka åtgärda den.  

I slutändan passar inte alla arbeten för alla människor i alla livssituationer. Sonja har hamnat i 

en sådan situation. 
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5 Diskussion 

Denna uppsats syfte är att utreda om en arbetsvägran på grund av risk för psykisk ohälsa vid 

utförande av en arbetsuppgift kan utgöra ett kontraktsbrott. Frågeställningarna för uppsatsen 

är när en arbetstagares anförda skäl kan bedömas som psykisk ohälsa, när en arbetstagares 

arbetsvägran utgör ett brott mot anställningsavtalet och vilka konsekvenser som följer av 

arbetsvägran på grund av psykisk ohälsa mot bakgrund av arbetsgivarens ansvar för 

psykosocial arbetsmiljö. 

Gällande rätt har prövats i tre typfall. Det första typfallet är ett tydligt fall av arbetsvägran vid 

risk för psykisk ohälsa. Arbetsvägran kan vara ett kontraktsbrott. För att undantaget vid fara 

för hälsan ska vara tillämpligt krävs att det är fara för den fysiska hälsan eller åtminstone att 

det är fråga om mer allvarlig risk för den psykiska hälsan. I typfall 1 är det dock möjligt att 

det ändå inte är fråga om kontraktsbrott, eftersom kontraktet kan ha ändrats genom sedvänja. 

Arbetsvägran kan också leda till uppsägning eller avsked, men här görs en bedömning av 

arbetsvägrans omfattning i jämförelse till den totala arbetsprestationen. I typfall 1 utgör 

arbetsvägran endast en mindre del av den totala arbetsprestationen och är därmed inte grund 

för uppsägning eller avsked. 

Typfall 2 och 3 skiljer sig från typfall 1 i första hand genom att det inte är fråga om 

arbetsvägran. I typfall 2 utför arbetstagaren arbetet i enlighet med arbetsgivarens instruktioner 

och det är snarare fråga om ett kontraktsbrott från arbetsgivarens sida. I typfall 3 utför också 

arbetstagaren arbetet, men på ett bristfälligt sätt. Detta utgör ett kontraktsbrott och till skillnad 

från fallet med arbetsvägran finns inget undantag på grund av fara för hälsan. Det kan inte 

heller antas att kontraktet ändrats genom sedvänja. Dessutom är det en stor del av den totala 

arbetsprestationen som påverkas och därmed kan kontraktsbrottet vara skäl till uppsägning 

eller avsked. Det är möjligt att åberopa att kontraktsbrottet beror på ohälsa, men i sådana fall 

måste arbetstagaren samarbeta med arbetsgivare i olika anpassnings- och 

omplaceringsåtgärder. 

En annan skillnad mellan typfall 1 och typfall 2 och 3 är att typfall 1 avser risk för psykisk 

ohälsa medan de övriga två kan sägas avse psykisk ohälsa. Fallen visar dock på svårigheten 

att dra gränsen när psykisk ohälsa förekommer och inte. Vad som är psykisk ohälsa är både en 

objektiv och subjektiv bedömning, i den betydelsen att det är möjligt att objektivt fastslå vad 
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som är psykisk ohälsa samtidigt som olika personer reagerar olika på saker och ting. Enligt 

min bedömning är det i första hand en subjektiv bedömning med en objektiv grund. Alla 

människor är olika och berörs av saker och ting på olika sätt. Hur en risk för psykisk ohälsa 

sedan ska bedömas är oklart. Risk för fysisk ohälsa är reglerad på ett mycket tydligare sätt. 

Dessutom är en risk för psykisk ohälsa ännu svårare att kartlägga. Med tanke på vikten av den 

subjektiva bedömningen är det möjligt att själva risken för psykisk ohälsa i sig utgör psykisk 

ohälsa. 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att det är svårt att besvara uppsatsens första fråga, 

när en arbetstagares anförda skäl kan bedömas som psykisk ohälsa, men att tyngdpunkten 

ligger på en subjektiv bedömning. 

Man kan vidare konstatera att regleringen i AML är fokuserad på den fysiska miljön och den 

fysiska hälsan. Detta gör det svårt att få en förståelse för hur regleringen ska tillämpas när det 

gäller den psykiska miljön och den psykiska ohälsan och detta är ett problem ur 

rättssäkerhetssynpunkt. Detta gäller samtidigt som vi befinner oss i en tid där tunga, 

förslitande och starkt olycksfallsbelastade yrken försvinner och där den psykiska ohälsan 

kommer alltmer i fokus. Lagstiftaren bör enligt min åsikt se över arbetsmiljön när det gäller 

stress och faktorer som hög arbetsbörda och många arbetstagare som tar med sig arbete hem. 

Detta har i viss utsträckning skett. Arbetsmiljöverket har beslutat om nya förskrifter och 

allmänna råd om organisatorisk och social arbetsmiljö som träder ikraft i mars 2016 och som 

ersätter 1980 års allmänna råd beträffande psykiska och sociala aspekter på arbetsmiljön.
122

 

Dessa regler förtydligar vad arbetsgivare och arbetstagare ska göra inom ramen för det 

systematiska arbetsmiljöarbetet. En bakgrund till de nya reglerna är bland annat ett brottmål 

avseende arbetsmiljöbrott där två chefer åtalades för att genom att ha åsidosatt lagens krav på 

förebyggande av ohälsa orsakat en socialsekreterares död, alternativt den sjukdom som ledde 

till att han tagit sitt liv. En oenig hovrätt ogillade åtalet för arbetsmiljöbrott.
123

 

Vidare kan man konstatera att uppsatsens andra fråga, när en arbetstagares arbetsvägran utgör 

ett brott mot anställningsavtalet, kan besvaras med att så fort arbetsvägran avser en 

arbetsuppgift som ingår i arbetstagarens arbete. Vad som ingår i arbetstagarens arbete beror 

                                                            
122 Se AFS 2015:4. 
123 Se Hovrätten för Nedre Norrlands dom den 3 mars 2015 i mål nr B 399-14. 
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dock inte bara på det skriftliga anställningsavtalet och kollektivavtalet utan även på till 

exempel sedvänja. 

Det saknar här betydelse hur stor arbetsvägrans omfattning är i förhållande till arbetstagarens 

totala arbetsprestation. Undantag kan dock göras under vissa omständigheter, till exempel om 

arbetet i sig strider mot lag eller om arbetstagaren utsätts för fara för hälsan. För att det ska 

aktualiseras vid risk för psykisk ohälsa krävs dock att det är fråga om fara för allvarlig 

psykisk ohälsa. 

När det gäller uppsatsens tredje fråga, vilka konsekvenser som följer av arbetsvägran på grund 

av psykisk ohälsa, finns det flera olika följder som aktualiseras. 

När det gäller följder för den arbetsvägrande arbetstagaren är följderna risk för uppsägning 

eller avsked. Här beaktas dock i hur stor utsträckning arbetstagaren arbetsvägrar och i hur stor 

utsträckning arbetstagaren deltar i arbetsgivarens anpassnings- och omplaceringsåtgärder. I 

typfall 1 var slutsatsen att arbetstagaren inte riskerade att sägas upp eller avskedas. Det krävs 

mycket för att säga upp en tillsvidareanställd i Sverige. 

En annan följd av arbetsvägran är att det kan drabba övriga arbetstagare genom att de får 

utföra arbetsuppgifterna istället. Så var till exempel fallet i typfall 2. Det kan upplevas som 

orättvist att vissa får göra mer och andra mindre. Å ena sidan är det en fördel om arbetet 

fördelas utifrån arbetstagarnas olika förutsättningar och det är möjligt att de arbetstagare som 

får en större arbetsbörda kompenseras för detta. Å andra sidan finns det många arbetstagare 

som i förhållande till arbetsgivaren inte står på sig och ifrågasätter när arbetsbördan blir för 

stor. Analysen av de olika typfallen kan belysa detta. I typfall 1 vägrade arbetstagaren att 

utföra arbetena och den arbetstagaren, den enda som stod på sig och ifrågasatte 

arbetsuppgifterna, var den som i slutändan mådde psykiska bäst. I typfall 2 och 3 utförde 

arbetstagarna arbetsuppgifterna och i dessa fall hade de redan drabbats av psykisk ohälsa. Det 

är i sådana fall som den arbetsmiljörättsliga skyddslagstiftningen ska träda in. 
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6 Källförteckning 

6.1 Författningar 

6.1.1 Lagar 

Arbetsmiljölag (1977:1160) (AML) 

Diskrimineringslag (2008:567) 

Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform 

Lag (1974:12) om anställningsskydd 

Lag (1974:13) om vissa anställningsfrämjande åtgärder (LAFÅ) 

Lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet (MBL) 

Lag (1982:80) om anställningsskydd (LAS) 

Lag (1994:260) om offentlig anställning (LOA) 

Semesterlag (1977:480) 

Socialförsäkringsbalk (2010:110) 

6.1.2 Förordningar 

Arbetsmiljöförordning (1977:1166) 

6.1.3 Arbetsmiljöverkets föreskrifter 

AFS 1980:14, Arbetarskyddsstyrelsens allmänna råd beträffande psykiska och sociala 

aspekter på arbetsmiljön 

AFS 1982:3, Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse om ensamarbete 

AFS 1993:2, Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse med föreskrifter om åtgärder mot våld och 

hot i arbetsmiljön 

AFS 1994:1, Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse med föreskrifter om arbetsanpassning och 

rehabilitering 

AFS 2001:1, Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete 

AFS 2007:7, Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om rök- och kemdykning samt 

allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna 
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AFS 2015:4, Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om organisatorisk och social 

arbetsmiljö 

6.2 Rättsfall 

6.2.1 Arbetsdomstolen domar 

AD 1929 nr 29 

AD 1930 nr 52 

AD 1930 nr 100 

AD 1931 nr 15 

AD 1933 nr 159 

AD 1934 nr 79 

AD 1934 nr 179 

AD 1958 nr 34 

AD 1962 nr 2  

AD 1978 nr 35 

AD 1978 nr 89 

AD 1980 nr 122 

AD 1983 nr 133 

AD 1983 nr 174 

AD 1984 nr 119 

AD 1985 nr 6 

AD 1986 nr 11 

AD 1986 nr 127 

AD 1987 nr 52 

AD 1987 nr 164 

AD 1989 nr 29 

AD 1991 nr 114 

AD 1993 nr 73 

AD 1993 nr 160 

AD 1995 nr 5 

AD 1995 nr 23 

AD 1995 nr 50 
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AD 1995 nr 83 

AD 1996 nr 102 

AD 1998 nr 67 

AD 1999 nr 10 

AD 1999 nr 26 

AD 1999 nr 124 

AD 2001 nr 1 

AD 2001 nr 59 

AD 2001 nr 92 

AD 2002 nr 32 

AD 2002 nr 44 

AD 2002 nr 134 

AD 2003 nr 20 

AD 2003 nr 70 

AD 2003 nr 76 

AD 2004 nr 37 

AD 2006 nr 13 

AD 2006 nr 26 

AD 2006 nr 56 

AD 2006 nr 57 

AD 2006 nr 83 

AD 2006 nr 112 

AD 2006 nr 120 

AD 2007 nr 12  

AD 2007 nr 95 

AD 2008 nr 28 

AD 2008 nr 46 

AD 2008 nr 63 

AD 2010 nr 2 

AD 2010 nr 51 

AD 2010 nr 81 
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6.2.2 Andra domar 

Hovrätten för Nedre Norrlands dom den 3 mars 2015 i mål nr B 399-14 

6.3 Offentligt tryck 

Prop 1973:129, Kungl Maj:ts proposition med förslag till lag om anställningsskydd m m 

Prop 1975/76:105 med förslag till arbetsrättsreform m m 

Prop 1976/77:149 om arbetsmiljölag m m 

Prop 1978/79:175 med förslag till lag om jämställdhet mellan kvinnor och män i arbetslivet, 

m m 

Prop 1990/91:140, Arbetsmiljö och rehabilitering 

Prop 1993/94:186, Ändringar i arbetsmiljölagen 

Prop 1998/99:120, Företagshälsovård 

Prop 2004/05:147, Ett utvidgat skydd mot könsdiskriminering 

SOU 1973:7, Trygghet i anställningen: Anställningsskydd och vissa anställningsfrämjande 

åtgärder 

SOU 2009:89, Gränslandet mellan sjukdom och arbete: Arbetsförmåga/Medicinska 

förutsättningar för arbete/Försörjningsförmåga 

6.4 Internationella källor 

Rådets direktiv 89/391/EEG av den 12 juni 1989 om åtgärder för att främja förbättringar av 

arbetstagarnas säkerhet och hälsa i arbetet 
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