
ARBETSLIVETS	PSYKOSOCIALA	RESURS



AFS 2015:4
Organisatorisk och social arbetsmiljö 



Psykisk ohälsa 
40% av alla pågående sjukskrivningar – psykisk ohälsa - främst kvinnor  
 
NFC (Nationellt Försäkringscentrum) störst är psykisk ohälsa (stress) inkluderar 
alkohol och droger 

70 mdkr om året kostar den psykiska ohälsan  

Fem av tio arbetsplatser arbetar inte systematiskt med att förebygga stress 

20% av den arbetande befolkningen har problem med ångest, oro, depression eller 
sömnstörningar 
 
Smärta och psykisk ohälsa - hänger ofta samman med arbetets organisation, 
ledarskap eller klimat i arbetslaget 

Främsta faktorerna för stressuppkomst - ohälsosam arbetsbelastning, kränkande 
behandling och konflikter 
 
30-50% av vårdsökande för skadligt bruk har även annan psykisk ohälsa/sjukdom 
 
Spelproblem riskfaktor psykisk ohälsa eller riskkonsumtion av alkohol för män 

Källa: Försäkringskassan, Arbetsmiljöverket, NFC, Missbruksutredningen, Folkhälsomyndigheten



Trädde i kraft den 31 mars 2016 

Genom denna författning upphävs:  

a) Arbetarskyddsstyrelsens allmänna råd (AFS 1980:14) om psykiska och 
sociala aspekter på arbetsmiljön  

b) Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (AFS 1990:18) om omvårdnadsarbete 
i enskilt hem  

c) Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (AFS 1993:17) om kränkande 
särbehandling i arbetslivet.



AFS 2015:4, organisatorisk och social arbetsmiljö 
reglerar : 

• Arbetsbelastning (totalt sett)  

• Arbetstider  

• Tid för återhämtning  

• Kränkande särbehandling - rutiner  

• Ställer krav på att chefer och arbetsledare 
har tillräckliga kunskaper om hur och att 
målen sätts in i det systematiska arbetsmiljöarbetet



Syftet

•1§ 
Syftet är att främja en god arbetsmiljö och 
förebygga risk för ohälsa på grund av 
organisatoriska och sociala förhållanden i 
arbetsmiljön.§



Kunskaper 

• 6§  
Arbetsgivarens ansvar att möjliggöra för chefer och 
arbetsledare att besitta följande kunskaper:  

1. Hur man förebygger och hanterar ohälsosam arbetsbelastning.  

2. Hur man förebygger och hanterar kränkande särbehandling.
 
Arbetsgivaren ska se till att det finns förutsättningar för att omsätta 
dessa i praktik

§



Kunskap 

•10§
Arbetsgivaren ska se till att arbetstagarna känner 
till: 

1.Vilken typ av arbetsuppgifter de ska utföra  

2. Förväntade resultat av arbetet  

3. Om det finns särskilda sätt som arbetet ska utföras på och hur  

4. Vilka arbetsuppgifter som ska prioriteras när tillgänglig tid inte räcker till 
för alla arbetsuppgifter som ska utföras  

5. Vem de kan vända sig till för att få hjälp och stöd för att utföra arbetet.  
 

Arbetsgivaren ska därutöver säkerställa att arbetstagarna känner till vilka 
befogenheter de har enligt punkterna 1–5.

§



Starkt psykiskt påfrestande arbete 

•11§

Arbetsgivaren ska vidta åtgärder för att motverka att arbetsuppgifter 
och arbetssituationer som är starkt psykiskt påfrestande leder till ohälsa 
hos arbetstagarna. §



Vad är kränkande särbehandling?  
Arbetsmiljölagens definition: 

• ”Handlingar som riktas mot en eller flera 
arbetstagare på ett kränkande  sätt och som kan 
leda till ohälsa eller att dessa ställs utanför 
arbetsplatsens gemenskap”
 
• Mobbning, kamratförtryck, utfrysning



Vad kan vara kränkande särbehandling?

 - Att systematisk ignorera genom att inte tala eller lyssna till personen 

- Att försvåra arbetets utförande, t ex genom att undanhålla information. 

- Att förlöjliga någon inför andra. 

 - Att hota. 

 - Att förtala och/eller nedsvärta. 

- Att omotiverat frånta eller förändra arbetsrum eller arbetsuppgifter. 







Narkotikan

Experimentellt bruk? 
17% 18 åringar provat någon 

gång 2016 

Riskbruk 77 000 

Tungt beroende 29 500

Läkemedelsberoende 
65 000

Källa: Missbruksutredningen, CAN



FÖRETAGSHÄLSAN



Rådgivning, Handledning, 
Policy, Workshop



Öppenvård i grupp

30 veckors program i grupp för alkohol- och drogproblem. En halvdag per vecka. 
30 tillfällen under drygt ett halvår.  + 3 uppföljande samtal. 

 
Fokus på riskbruk/skadligt bruk 

 
Fokus på affekt/känslor 

 
Fokus på stresshantering 

 
 

https://www.resursrehabilitering.se/wp-content/uploads/2017/08/Resurs-Rehabilitering-O%CC%88ppenva%CC%8Ard-i-grupp-low.pdf


Resurs Rehabilitering är ett kunskapsföretag 
med många års samlad erfarenhet av 
behandling för alkohol- och drogproblem och 
hjälp till de anhöriga. 

Vi riktar våra föreläsningar och utbildnings 
dagar efter våra kunders önskemål och behov.

Affekt - emotion - känsla 
 

Teori Tomkins 
 

Grupper om 8 personer 
 

Gruppledarutbildning



Kontakta oss 
 

jimmy@resursrehabilitering.se 
070-8677702 

 
tommy@resursrehabilitering.se 

073-413 66 27 
 

christel@resursrehabilitering.se  
070-9307399 

www.facebook.com/ResursRehabilitering/

twitter.com/resurs_rehab

Hemsida: 
www.resursrehabilitering.se 

mailto:jimmy@resursrehabilitering.se
mailto:tommy@resursrehabilitering.se
mailto:christel@resursrehabilitering.se
http://www.resursrehabilitering.se

