
Varför är det så tyst om missförhållanden i arbetslivet? 
Hur är det möjligt att inkompetent maktutövning 
kan fortgå år efter år? Varför är det så komplicerat 
att försvara sig som enskild individ mot odiskutabla 
oförätter och övergrepp på jobbet? 

”En brandfackla i Sveriges efterblivenhet i frågor som rör psy-
kosocial arbetsmiljö”, så beskrivs boken i förordet av Töres 
Theorell, Professor emeritus i psykosocial medicin. 
  
Trots fakta när det gäller samband mellan ohälsa och dålig 
arbetsmiljö saknas debatt om varför det ser ut som det gör, 
menar författaren. Glappet mellan våra lagar, goda föresatser 
och dagens verklighet är för stort. Först i februari 2014 kom 
den första fällande domen inom lagstiftning om kränkande 
särbehandling som infördes 1993. Hösten 2014 har arbetsmil-
jöverket lagt ut nya föreskrifter på remiss. 

Boken utgår från individen och folkhälsoperspektivet och fyl-
ler därmed ett viktigt tomrum i debatten. Den exemplifierar 
och avslöjar styrmekanismer som leder till att kollektivet skyd-
das och avslöjar hur enskilda individer tvingas betala ett både 
högt och orättvis pris. 

BÖRJE ERIKSSON är bildlärare, bosatt i Lidköping. Sedan 
2008 har han engagerat sig i frågor som rör den psykosociala 
arbetsmiljön och bland annat producerat två filmer. Se filmer-
na och läs mer på bakomleendet.se. 

Första recensionsdag 21 november. I Stockholm träffas fö-
fattaren för intervju 20-24 nov. 
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För recensionsexemplar eller mer info kontakta Anna Nolgren, 
tel. 08-545 254 82,  anna.nolgren@carlssonbokforlag.se.
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Välkommen till presskonferens 
20 november kl 13 på ABF-huset, 
Sveavägen 41 i Stockholm, 
Blekingerummet, 5tr. 

Ny debattbok om arbetsmiljöfrågor

Medverkande 
författaren Börje Eriksson och 
Töres Theorell, Professor emeritus 
i psykosocial medicin 

OSA gärna till 
anna.nolgren@carlssonbokforlag.se 

OBS! Boken presenteras även för all-
mänheten den 24 nov kl 18 på ABF-
huset. Då medverkar leg. psykolog Lars 
Bagge som i 35 år jobbat med individer 
som skadats av en bristande  psykosocial 
arbetsmiljö. Välkommen! 


