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Systematiskt arbetsmiljöarbete mot stress
Stress beskrivs som en påfrestning som människan utsätts för när krav och för-
väntningar inte stämmer överens med vad hon förmår. Arbetsgivaren är skyldig 
att undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna i syfte att förebygga 
ohälsa och olycksfall.

I skyldigheterna att undersöka arbets-
förhållandena ligger också ett ansvar 
att koppla dessa förhållanden till dem 
som ska utföra arbetet. Det är ofta 
lämpligt att utreda arbetsanpassnings- 
och rehabiliteringsbehoven i samband 
med att risker och brister i verksam-
heten undersöks.

Ohälsa är förutom sjukdom även 
symp tom på stress som yttrar sig i till 
exempel matsmältningsbesvär, nedsatt 
muskelkraft, oro, rastlöshet, koncentra-
tionssvårigheter och sömnsvårigheter. 
  Det finns i alla arbeten förhållanden 
och situationer som under ogynn-
samma omständigheter kan leda till 
stressupplevelser och bidra till ohälsa 
och olycksfall. Det systematiska arbets-
miljöarbetet innebär bland annat  
att identifiera och bedöma riskerna 
och åtgärda bristerna för att förebygga 
stressrelaterad ohälsa.

Exempel på olika risker:
– stor arbetsmängd
– skiftarbete
– låsta eller osäkra karriärmöjligheter
–  konflikter mellan kollegor 
– ständiga förändringar
– ensamarbete
– brister i den fysiska miljön  

(ventilation, oljud etc.)
– destruktivt ledarbeteende.

Åtgärder ska genomföras omedelbart 
eller föras in i en skriftlig handlingsplan.

Särskilda arbetsmiljökunskaper
Chefer och arbetsledande personal ska 
ha de särskilda arbetsmiljö kunskaper 
som de behöver för att bedriva syste-
matiskt arbetsmiljö arbete, inklusive 
för att fånga upp signaler om behov av 
arbetsanpassning.

Exempel på kunskaper:
– hur olika arbetsvillkor påverkar 
människors välbefinnande och hälsa

– hur samspel och konflikter i grupper 
utvecklas

– färdigheter i bemötande av män ni sk- 
or i stress- och krissituationer.

När kunskaper saknas kan extern  
resurs behöva anlitas. Företagshälso-
vården är en sådan resurs.

AFS 2001:1 Föreskrifter om 
Systematiskt Arbetsmiljöarbete.



Arbetsanpassning
Arbetsanpassning av arbetsförhållan-
dena till människors förutsättningar 
och behov är en grundtanke i arbets-
miljölagstiftningen. Man kan beskriva 
anpassningen som dels generell anpass-
ning dels individuell anpassning.

Generell anpassning
Alla kan tillgodogöra sig åtgärder av 
mer generell natur. Sådana åtgärder 
minskar och förhindrar risker för stress. 
Dessa underlättar möjligheterna till 
arbete och bör beaktas så tidigt som 
möjligt.

Exempel på åtgärder:
– ändring av arbetsfördelning
– utformning av arbetsplatsen
– flexibla arbetstider
– ändring av arbetsorganisation
– teknisk utrustning
– tillgänglighet till arbetsplatsen
– kurser i stresshantering
– variation i arbetsuppgifterna
– anpassning av it-applikationer.

Individuell anpassning
Särskilda individinriktade åtgärder kan 
behövas för att motverka och mildra 
stress hos anställda. Dessa kan vara 
mer tillfälliga eller behövas under en 
längre tidsperiod.

Exempel på åtgärder:
– val av arbetsuppgifter som är  

lämpliga i det enskilda fallet
– tekniska åtgärder
– hjälpmedel
– individuella stödinsatser
– individuell handledning
– möjlighet till arbetsträning.

AFS 1994:1 Föreskrifter om Arbets-
anpassning och Rehabilitering.

Arbetslivsinriktad  
rehabilitering
Försäkringskassan har ett övergrip ande  
ansvar för att samordna åtgärderna 
kring rehabilitering och se till att de 
enskilda anställdas behov tillgodoses.1

Arbetsgivaren ska se till att det för 
rehabiliteringsarbetet finns:
– personer i verksamheten som har 

kunskaper om, resurser och mandat 
till att genomföra nödvändiga  
åtgärder för den enskilde, 

– policy för rehabiliteringsverk - 
sam heten,

– tydlig uppgiftsfördelning för vem 
som gör vad i rehabiliteringsarbetet,

– väl känd instruktion hur uppföljning 
av insatser ska gå till,

– väl känd instruktion/vägledning för 
hur samverkan med arbets tagarna 
ska gå till.2

 
Arbetsgivaren är skyldig att tillsam-
mans med den anställde förmedla  
rele vant underlag till Försäkrings-
kassan så att Försäkringskassan  
vid behov kan genomföra en rehabili-
terings utredning. Underlaget kan 
innehålla information om möjliga 
arbetsupp gifter för den anställde och 
förekomst av stöd och hjälp.

Exempel på arbetlivsininriktade 
åtgärder:
– arbetsträning med nya arbets-

uppgifter 
– arbetsprövning på annat arbete.

1. 30 kap. Socialförsäkringsbalken.
2. Arbetsmiljölagen 3 kap. 2a§.
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