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Sammanfattning 
Arbetsplatsolyckor sker ofta på arbetsplatser runt om i Sverige. Endast under 2015 så ledde 

34 stycken av dessa till dödlig utgång. Förekomsten av arbetsplatsolyckor är i många fall 

sammanknuten med hur arbetsmiljön är på aktuell arbetsplats. 

 Hur arbetsmiljön ska utformas anges primärt i arbetsmiljölagen och tillhörande 

förordningar. Där kan utläsas att arbetsgivaren har det största ansvaret för arbetsmiljön. Det 

ska även finnas ett samarbete mellan arbetsgivare och arbetstagare. Det anges även att ett 

systematiskt arbetsmiljöarbete bör finnas på arbetsplatsen och att arbetsmiljöarbetet ska vara 

en del av den dagliga verksamheten. Eventuell skyddsutrustning är även en utgift som 

arbetsgivaren ska stå för om det anses nödvändigt. Dock är andra lösningar som ger en säker 

arbetsmiljö att föredra, exempelvis bygga in en maskin med hög ljudnivå istället för att alla 

anställda får bära hörselskydd. 

 Arbetsgivaren har inte stora valmöjligheter kring alternativ gällande arbetsmiljön, i alla fall 

inte ur en ekonomisk synpunkt. Arbetsmiljön ska tas i beaktande när lösningar på problem ska 

väljas. Arbetsgivarens intresse kring effektivitet är ett intresse som får vika för 

arbetsmiljöintresset. Detta genom att exempelvis skyddsutrustning kan göra att arbetstagaren 

inte är lika smidig. 

 Syftet med detta arbete har varit att utreda hur intresset kring en säker arbetsmiljö fungerar 

med arbetsgivarens intresse kring effektivitet. Metoden som använts är traditionell juridisk 

metod. 
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1. Inledning 
Under 2014 så skedde 41 arbetsplatsolyckor med dödlig utgång i Sverige. 2015 skedde 34 

olyckor med dödlig utgång. Detta är endast olyckor som skett på arbetsplatsen. 

Arbetsrelaterade sjukdomar som lett till dödsfall är inte inräknade i dessa siffror.
1
  

Arbetsmiljö är ett begrepp som berör stora delar av arbetsplatsen. Antalet dödsolyckor 

under 2014 och 2015 visar även på hur viktigt ämne arbetsmiljö är. 

Hur arbetsmiljön ska utformas återfinns i arbetsmiljölagen. Då denna lag är en ramlag och 

inte ger detaljerad vägledning så kompletteras denna av arbetsmiljöförordningen och 

föreskrifter utgivna av arbetsmiljöverket. 

Arbetsgivaren har det yttersta ansvaret för arbetsmiljön enligt arbetsmiljölagen 3 kap. 2 §. 

Denne ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att förebygga ohälsa och olycksfall på 

arbetsplatsen och även stå för eventuell skyddsutrustning och att utbildning tillhandahålls. 

En arbetsgivare kan uppleva osäkerhet och oro för att de lagstadgade kraven skall inverka 

på effektiviteten och ekonomin. Om balansen mellan god arbetsmiljö och kostnader samt 

effektivitet kan uppnås, kan det bli mer attraktivt för arbetsgivare att lägga mer energi på att 

få en så bra och säker arbetsmiljö som möjligt. Det är den bästa utvecklingen inte bara för de 

anställda utan även för samhället eftersom en möjlighet att sänka antalet olyckor och 

sjukskrivningar skulle kunna ske. 

1.1 Syfte 
Syftet med detta arbete är att utreda huruvida de lagstadgade kraven på en säker arbetsmiljö 

påverkar arbetsgivarens intresse kring låga kostnader och hög effektivitet.  

Frågor som kommer belysas är hur långt en arbetsgivare har valmöjlighet kring 

arbetsmiljön för att hålla nere sina kostnader? Kan en arbetsgivare avskeda en arbetstagare 

om kostnaderna för att individanpassa arbetsplatsen, enligt avtal, blir allt för höga? Kan en 

arbetsgivare låta bli att vidta en åtgärd om denna påverkar effektiviteten allt för mycket? 

1.2 Avgränsning 
I detta arbete kommer fokus finnas på arbetsgivarens intresse och därför kommer inte 

arbetstagarens intresse beröras annat än ytligt. Arbetsmiljö på skolor samt anstalter kommer 

inte heller beröras utan fokus ligger på arbetsplatser. Utländska arbetsgivare som vistas i 

Sverige kommer inte heller behandlas. 

 En översiktlig genomgång av arbetsmiljö finns under rubrik 2. Där kommer endast det som 

är viktigt för arbetet belysas. Av den anledningen kommer ingen historia behandlas. Avsnittet 

skall heller inte ses som uttömmande inom området. 

1.3 Metod 
I detta arbete kommer den traditionella juridiska metoden att användas, det vill säga en 

rättsdogmatisk metod. Gällande rätt kommer utredas och de olika rättskällorna såsom 

lagstiftning, förarbeten, praxis och doktrin kommer användas. Även Arbetsmiljöverkets 

författningar samt andra utgivelser kommer beröras. 

  

                                                 
1

 https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/arbetsmiljostatistik-officiell-arbetsskadestatstik/statistik-

om-dodsolyckor-i-arbetet/  

https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/arbetsmiljostatistik-officiell-arbetsskadestatstik/statistik-om-dodsolyckor-i-arbetet/
https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/arbetsmiljostatistik-officiell-arbetsskadestatstik/statistik-om-dodsolyckor-i-arbetet/
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2. Arbetsmiljö 

2.1 Begreppet arbetsmiljö 
Arbetsmiljö som begrepp kan enligt Iseskog beskrivas som alla upplevelser som är fysiska, 

psykiska och sociala för arbetstagaren på arbetsplatsen. Upplevelserna påverkas av teknik, 

arbetsinnehåll och arbetsorganisation.
2
  

2.1.1 Teknik 

Med teknik menas här exempelvis maskiner, redskap, verktyg och arbetsplatsen i teknisk 

mening, dvs. lokaler, ventilation osv. Detta påverkar tydligt det fysiska måendet då 

exempelvis ventilation kan ge en känsla av att det drar kallt.
3
 Det psykiska måendet påverkas 

även av tekniken, detta genom att exempelvis okunskap eller osäkerhet kring exempelvis en 

maskin på arbetsplatsen kan resultera i stress. Det sociala påverkas då kommunikationen 

mellan människor har utvecklats så att möjligheterna att prata med varandra har blivit större, 

detta leder till att det sociala samspelet på arbetsplatsen utökas.
4
 

2.1.2 Arbetsinnehåll 

Arbetsinnehåll rör arbetsuppgifternas innehåll och form. Arbetsuppgifterna bör vara 

utformade på ett sådant sätt att de inte blir enformiga och monotona utan variation bör 

eftersträvas. Om arbetet är monotont eller enformigt ökar riskerna för fysiska skador i form av 

förslitningsskador och belastningsskador. Även det psykiska måendet påverkas negativt i 

form av att stress kan uppstå.
5
 

Arbetsinnehållet påverkar även det sociala samspelet enligt Iseskog. Om en arbetstagare 

har många sociala kontakter på sin arbetsplats, exempelvis genom många möten under en dag 

eller vecka, kan denne få ett ”överskott” av socialt umgänge och då inte ha ork för det sociala 

samspelet på sin fritid. Det finns även en risk för att få ett ”underskott” av den sociala delen 

om de sociala relationerna på arbetsplatsen är få, en balansgång bör därför eftersträvas för att 

inte påverka arbetstagaren negativt åt något håll.
6
 Även i förarbetena tas vikten av möjlighet 

till sociala kontakter på arbetsplatsen upp. Det anges att vid en bedömning angående 

arbetsmiljön ska det sociala samspelet på arbetsplatsen vägas in i bedömningen. Det fokuseras 

dock endast på risken för social isolering och vikten av att det finns en kontakt och ett 

samarbete mellan arbetskamrater.
7
 

2.1.3 Arbetsorganisation 

Arbetsorganisation handlar om individens möjlighet att påverka sitt arbete, det vill säga vad 

denne ska göra, när detta ska göras och hur detta ska utföras.
8
 Då en arbetstagare får vara med 

och påverka sin arbetssituation ökar känslan av arbetstillfredsställelse. Arbetstagaren kan då 

uppnå sina personliga mål och känna att denne får en personlig utveckling genom sitt arbete 

vilket kan leda till större arbetsglädje och engagemang.
9
  

Om en arbetstagare har liten påverkan på sin arbetssituation ökar risken förslitnings- och 

belastningsskador, det vill säga fysiska skador. Detta på grund av att en arbetsorganisation 

                                                 
2
 Iseskog, T, Arbetsmiljö för alla, s. 7 

3
 Iseskog, T, Arbetsmiljö för alla, s. 8 

4
 Iseskog, T, Arbetsmiljö för alla, s. 9 

5
 Iseskog, T, Arbetsmiljö för alla, s. 9 

6
 Iseskog, T, Arbetsmiljö för alla, s. 10 

7
 Prop. 1976/77:149 s. 58-59 

8
 Iseskog, T, Arbetsmiljö för alla, s. 10 

9
 Prop. 1976/77:149 s. 59 
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som inte är flexibel kan orsaka värk eller förvärra värken då arbetstagaren inte har möjlighet 

att anpassa momentet efter sin kapacitet.
10

 

Arbetsorganisationen riskerar att påverka det psykiska måendet genom stress. Om 

exempelvis en dator inte fungerar som den ska kan arbetet bli svårt eller omöjligt att utföra, 

arbetet kan då riskera att hamna ”på hög” och det kan uppstå en stressig situation för 

arbetstagaren att lösa problemet för att inte hamna efter. Kring den sociala arbetsmiljön 

handlar det om möjligheter, behov och krav kring exempelvis kommunikation. Detta kan 

mycket väl påverka tendenser till utfrysning och mobbning.
11

 

 

2.2 Lagstiftning 
Den lagstiftning som idag anger vilka krav det finns på arbetsmiljön på arbetsplatsen är 

främst arbetsmiljölagen (AML). För att lagen ska vara tillämpbar inom flera olika 

yrkesgrupper och olika arbetsförhållanden så är stor del av kraven allmänt utformade.
12

 

Arbetsmiljölagen är en ramlag och kompletteras med arbetsmiljöförordningen (AMF) samt 

föreskrifter från Arbetsmiljöverket.
13

 Arbetsmiljöverket har genom 18 § i 

arbetsmiljöförordningen blivit delegerade denna uppgift att lämna ut föreskrifter som brukar 

kallas för AFS.
14

 

 Syftet med AML är enligt 1 kap. 1 § att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt att 

även i övrigt uppnå en god arbetsmiljö. Detta gör det tydligt att lagen inte endast ska 

förebygga olyckor och ohälsa på arbetsplatserna utan också att arbetet och arbetsmiljön ska 

vara positiv. Det ska eftersträvas i arbetsmiljön ett positivt utbyte genom ett rikt 

arbetsinnehåll, arbetstillfredsställelse, gemenskap samt personlig utveckling.
15

  

 Lagen är vidare enligt 1 kap. 2 § tillämpbar på all verksamhet där arbetstagare utför ett 

arbete åt en arbetsgivare. Den är även enligt huvudregeln tillämpbar på fartyg, för svenska 

fartyg även utanför svenskt sjöterritorium. 

 Enligt AML 2 kap 1 § ska arbetsmiljön vara tillfredställande med hänsyn till arbetets natur 

och den sociala samt tekniska utvecklingen i samhället. Grundtanken är att arbetet ska 

anpassas till människors olika fysiska och psykiska förmågor. Att arbetstagaren kan påverka 

sin egen arbetssituation är något som arbetsgivaren bör eftersträva.
16

 Anledningen till detta är 

enligt propositionen att arbetstagarna har en kunskap om sin arbetssituation som kan ge ett 

stort värde när arbetet utformas. Det kan även öka känslan av att arbetet känns mer 

tillfredsställande.
17

 

Med detta som grund finns det riktlinjer som arbetsgivaren måste förhålla sig till när denne 

planerar arbetsmiljön. Allt som påverkar arbetstagaren fysiskt och psykiskt på arbetsplatsen 

ska anses tillhöra den sammantagna arbetsmiljön. Några exempel är buller, ljuskällor, 

luftkvalitet och maskiner men även arbetsbelastning, arbetstider, sociala kontakter och 

variation. Det är även viktigt att inte endast fokusera på sjukfrånvaro och olycksfall då en god 

arbetsmiljö betyder att det ska vara en god hälsa på arbetsplatsen.
18

 

 

                                                 
10

 Iseskog, T, Arbetsmiljö för alla, s. 10 
11

 Iseskog, T, Arbetsmiljö för alla, s. 11 
12

 Gullberg, H och Rundqvist, K-I, Arbetsmiljölagen Kommentarer och författningar, s. 19 
13

 Gullberg, H och Rundqvist, K-I, Arbetsmiljölagen Kommentarer och författningar, s. 21 
14

 Sigeman, T, Arbetsrätten En översikt, s. 230 
15

 Arbetsmiljöverket, Arbetsmiljölagen – med kommentarer, s. 8 
16

 Prop. 1976/77:149 s. 2 
17

 Prop. 1976/77:149 s. 251 
18

 AFS 2001:1, s. 15 
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2.3 Definition av arbetsgivare och arbetstagare 

2.3.1 Arbetsgivare 

En arbetsgivare kan vara både en juridisk person eller en fysisk person. Några exempel på 

juridiska personer som ofta är arbetsgivare är aktiebolag, handelsbolag, föreningar, stiftelser, 

kommuner och landsting. Även staten kan agera som arbetsgivare och är då att räkna som en 

juridisk person.
19

 När staten agerar arbetsgivare så representeras denna av statliga 

myndigheter eller affärsverk.
20

 Alla som arbetar åt den juridiska personen, även chefer, räknas 

som arbetstagare.
21

 Är arbetsgivaren inte en juridisk person så är den att anse som fysisk.
22

 

Arbetsmiljöverket har valt att även likställa de som hyr in arbetskraft som en arbetsgivare.
23

 
24

 

 Flera bolag kan bilda en koncern och då är koncernen inte att räknas som en juridisk 

person. Arbetsmiljöarbetet måste därför organiseras i varje bolag för sig även om alla bolag 

har samma ägare.
25

 

 Enligt 1 kap. 2 § i AML så ska redare på fartyg anses vara arbetsgivare. Även den som 

utövar ett avgörande inflytande över fartygets drift i redarens ställe ska likställas som redare. 

 Inom vården kan i vissa fall vårdtagaren själv vara arbetsgivare samtidigt som denne är 

den som är att anse som föremål för arbetsgivarens tjänst. Med arbetsgivares tjänst menas här 

exempelvis vård och omsorg av den enskilde.
26

 

 För att den anställde ska veta vem som är dennes arbetsgivare så ska arbetsgivaren bland 

annat lämna ut information om dennes namn och adress.
27

 

2.3.2 Arbetstagare 

Som tidigare nämnts så är en arbetstagare den som utför arbete åt en arbetsgivare.
28

 Detta 

betyder att anställda, praktikanter, lärlingar, vikarier, provanställda, projektanställda, chefer 

samt arbetsledande personal räknas som arbetstagare i lagens mening.
29

 

I 1 kap. 3-4 §§ AML så likställs även elever, personer som är intagna på anstalt och utför 

arbete, värnpliktiga samt personer som utför praktik som arbetstagare i vissa hänseenden. 

 

2.4 Systematiskt arbetsmiljöarbete 
AFS 2001:1 om Systematisk arbetsmiljöarbete (SAM). 1 § anger att alla arbetsgivare ska följa 

dessa föreskrifter. Enligt 2 § menas med systematiskt miljöarbete att arbetsgivaren ska 

undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och olyckor 

förebyggs och tillfredställande arbetsmiljö uppnås. 

 Hela verksamheten ska omfattas av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Det betyder att 

även om arbetstagarna inte utför arbete i arbetsgivarens egna lokaler så ska dessa räknas in. 

Detta kan vara aktuellt inom exempelvis hemtjänsten eller om arbetstagaren arbetar på 

distans. Ett exempel på distansarbete kan vara en arbetstagare som arbetar hemifrån, detta kan 

                                                 
19

 Arbetsmiljöverket, Arbetsmiljölagen – med kommentarer, s. 8 
20

 AFS 2001:1, s. 13 
21

 Arbetsmiljöverket, Arbetsmiljölagen – med kommentarer, s. 8 
22

 AFS 2001:1, s. 13 
23

 Här är det dock viktigt att påpeka att i AML så är ansvaret delat mellan in- och uthyrare. I exempelvis AML 3 

kap. 12 § så sägs det att den som hyr in arbetskraft i sin verksamhet är ansvarig för skyddsåtgärderna på 

arbetsplatsen. Dock är uthyraren fortfarande arbetsgivare och har ett arbetsgivaransvar även om denne inte råder 

över den direkta arbetsmiljön på arbetsstället. 
24

 AFS 2001:1, 1 § 
25

 Arbetsmiljöverket, Så förbättras verksamhetens arbetsmiljö, s. 24 
26

 Arbetsmiljöverket, Så förbättras verksamhetens arbetsmiljö, s. 45 
27

 LAS, § 6c 
28

 AML, kap 1, § 2  
29

 Arbetsmiljöverket, Så förbättras verksamhetens arbetsmiljö, s. 24 
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vara möjligt inom verksamheter där arbetet mest sker på datorer. Arbetsmiljön begränsas inte 

till den större delen av de anställda utan även om endast en arbetstagare berörs ska 

arbetsmiljön anses lika viktig.
30

 På arbetsplatser med många arbetstagare med olika behov 

kan det därför bli höga krav på arbetsgivaren vilket kan leda till högre kostnader. 

2.4.1 Syfte med systematiskt miljöarbete 

Syftet med SAM är att utveckla och precisera hur långt arbetsgivarens ansvar sträcker sig och 

hur denne ska gå tillväga för att uppfylla sitt ansvar på ett övergripande sätt.
31

 Detta ska ske 

både löpande och vid förändringar.
32

 Arbetsmiljön bör även hanteras naturlig i den vardagliga 

verksamheten och inte som en enskild del.
33

 Med detta menas det att när en fråga kring 

arbetsmiljön uppstår ska denna behandlas som andra dagliga frågor kring exempelvis 

ekonomi. Det ska inte skjutas på eller tas upp på ett särskilt möte då det kan öka risken för att 

det blir motstridigheter kring arbetsmiljö och andra frågor inom verksamheten.
34

 

2.4.2 Skyddsombud 

Arbetstagarna är viktiga i det dagliga systematiska arbetsmiljöarbetet genom att de 

exempelvis kan rapportera in risker, ge förslag på åtgärder och även ge sina synpunkter på 

åtgärder som vidtagits på arbetsplatsen. Det är viktigt att arbetstagarna är delaktiga i 

planeringen av arbetsmiljön och när rutiner tas fram. Arbetstagarna företräds i 

arbetsmiljöfrågorna av skyddsombud på lokal och regional nivå. Dock tar denna samverkan 

mellan arbetstagare och arbetsgivare inte bort arbetsgivarens yttersta ansvar för en säker 

arbetsmiljö utan gör det endast möjligt att göra arbetsmiljöarbetet mer effektivt.
35

 

Arbetsgivaren kan även fördela ut vissa uppgifter i arbetsmiljöarbetet men inte heller detta tar 

bort arbetsgivarens yttersta ansvar.
36

  

Ett skyddsombud har rätt till alla sina anställningsförmåner vid ledighet som krävs för 

uppdraget,
37

 detta kan tydligt bli en utgift för arbetsgivaren då skyddsombudet ska få betalt 

samtidigt som denne inte kan tillföra arbetskraft på arbetsplatsen. 

2.4.3 Mål 

Det systematiska arbetsmiljöarbetet bör innehålla mål, både kortsiktiga och långsiktiga. De 

kortsiktiga målen ska vara konkreta och handlingsinriktade medan de långsiktiga målen kan 

vara visionära och behöver inte vara konkreta. De kortsiktiga målen ska även vara kopplade 

till en viss period och vara uppföljningsbara.
38

 

 Den uppföljning som ingår i det systematiska arbetsmiljöarbetet menas att de årliga målen 

och åtgärderna som angetts i handlingsplanen ska kontrolleras om de blivit uppfyllda. Även 

en revision ska ingå. Det menas då att internkontrollarbetet kritiskt granskas en gång om året 

för att bedöma hur det fungerar.
39

 

  

                                                 
30

 Arbetsmiljöverket, Så förbättras verksamhetens arbetsmiljö, s. 26 
31

 AFS 2001:1, s. 12 
32

 AFS 2001:1, s. 14 
33

 AFS 2001:1, s. 15 
34

 Arbetsmiljöverket, Så förbättras verksamhetens arbetsmiljö, s. 28-29 
35

 AFS 2001:1, s. 16 
36

 AFS 2001:1, s. 18 
37

 AML 6 kap. 4 § 
38

 Iseskog, T, Arbetsmiljö för alla, s. 13-14 
39

 Iseskog, T, Arbetsmiljö för alla, s. 23 
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3. Ansvar 

3.1 Arbetsgivaren och dennes ansvar 
Arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön. Detta betyder att denne ska vidta alla 

åtgärder som är nödvändiga för att motverka ohälsa eller olyckor på arbetsplatsen.
40

 Hur långt 

ansvaret sträcker sig i praktiken varierar dock beroende på att hänsyn till arbetets natur samt 

den sociala och tekniska utvecklingen ska tas.
41

 

 Arbetsgivarens ansvar återfinns i AML 3 kap. 2 § där motivet från propositionen 

återspeglas. Arbetsgivaren ska vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att 

arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall. Med detta menas att i första hand ska det som 

anses farligt eller riskabelt ersättas eller undanröjas för att ta bort faran. I de fall detta inte är 

möjligt ska alla åtgärder som är möjliga för att minska risken vidtas.
42

 Detta kan bli extra 

kostsamt inom branscher med fler riskmoment, exempelvis inom industri där det ofta finns 

många maskiner och kemikalier. 

3.1.1 Praxis 

I NJA 2007:47 ansågs arbetsgivaren ha brustit i sitt ansvar. En arbetstagare hade här avlidit på 

grund av att den ansvarige för arbetsmiljön inte vidtagit de åtgärder som var nödvändiga för 

att förhindra en olycka. Arbetsgivaren var ett aktiebolag och den ansvarige var verkställande 

direktören. Frågan var om denne gjort sig skyldig till arbetsmiljöbrott. Arbetstagaren som 

avlidit hade klämts ihjäl i ett lastutrymme då en kranförare skulle lasta av gipsplattor och 

sikten in till lastutrymmet var begränsad. Enligt föreskrifter från Arbetsmiljöverket ska det i 

situationer då kranförare har begränsad uppsikt finnas en signalman, detta fanns dock inte då 

olyckan inträffat. Då ansvarige för arbetsmiljön inte utsett signalman och rutiner för detta 

saknades på arbetsplatsen dömdes den verkställande direktören till arbetsmiljöbrott. 

 Även i NJA 2004:15 ansågs det att arbetsgivaren brustit i sitt ansvar gällande arbetsmiljön. 

Där hade en arbetstagare blivit skadad när denne skulle rengöra en maskin. Skadan skulle ha 

skett på grund av att den anställde inte fått tillräckliga säkerhetsinstruktioner om hur 

maskinen skulle rengöras. Det hade tidigare inträffat en olycka vid samma maskin och det 

enda som åtgärdats då var att det hade installerats nödstoppsknappar på båda sidor av 

maskinen. Detta ansågs inte som en tillräcklig åtgärd utan arbetstagarna borde ha fått 

säkerhetsinstruktioner antingen skriftligen eller muntligt, vilket inte ska ha skett. Detta gjorde 

att det ansågs finnas brister i säkerheten kring maskinen. Arbetsgivaren blev här skyldig till 

arbetsmiljöbrott. 

3.1.2 Förebygga olycka 

Arbetsgivaren kan inte då det finns en grundad misstanke om risk för ohälsa eller olycksfall 

hävda att det inte fanns utrustning som varnade om detta. Arbetsgivaren måste se till att det 

finns kunskap och avläsningsmetoder som gör att risker kan upptäckas innan ohälsa eller 

olycka uppstår.
43

 Arbetsgivaren ska även se till att arbetstagarna är medvetna om eventuella 

risker på arbetsplatsen och även att utbildning och information kring riskmoment ges till 

arbetstagarna.
44

 

                                                 
40

 Prop 1976/77:149 s. 2 
41

 Arbetsmiljöverket, Arbetsmiljölagen – med kommentarer, s. 29 
42

 Prop 2001/02:145 s. 14 
43

 Prop 1976/77:149 s. 84 
44

 Prop 1976/77:149 s. 85 
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3.1.3 Vårdtagare som arbetsgivare 

När en vårdtagare räknas som arbetsgivare är denne ensam ansvarig för arbetsmiljön och att 

denna uppfylls.
45

 För att en vårdtagare ska anses som arbetsgivare så ska assistansersättning 

enligt SFB 51 kap. 2 § blivit beviljat. Denna ersättning ska då användas till att antingen själv 

anställa de assistenter som ska hjälpa denne i vardagen eller att anlita ett bolag som sköter 

anställningen åt den enskilde. I dessa båda fall när vårdtagaren anses som arbetsgivare är 

denne ansvarig för att arbetsmiljön är att anse som tillfredställande. 

 

3.2 Andra aktörers ansvar 
Ansvaret för arbetsmiljön kan vara fördelat på olika rollinnehavare. Graden av ansvar bland 

dessa roller är olika stort. Några exempel på rollinnehavare är arbetsgivare, leverantörer, 

byggherrar och ansvariga över ett arbetsställe. Dessa rollinnehavare är inte allt för sällan 

juridiska personer och för att ansvaret ska bli uppfyllt behöver ansvaret fördelas ut på fysiska 

personer.
46

 Ett exempel där fördelning av arbetsmiljöuppgifter kan vara nödvändigt är på 

byggarbetsplatser som ofta bedrivs på olika arbetsplatser. Det bör på varje arbetsställe finnas 

en chef eller arbetsledare som har arbetsmiljöuppgifter som är relevanta. Detta kan uppfyllas 

genom att antingen personen finns på plats eller genom att vara anträffbar via telefon. Samma 

sak gäller även för skiftarbete och rörlig verksamhet såsom exempelvis transportarbeten.
47

 

 Även där ansvaret är fördelat på olika roller, exempelvis chefer eller arbetsledare, så kan 

en arbetsgivare inte frånsäga sig sitt juridiska ansvar. Det är arbetsuppgifterna kring 

arbetsmiljön som kan delas ut medan straffansvaret vid en eventuell olycka utreds i efterhand 

av en domstol.
48

 

3.2.1 Arbetstagare 

Det ska även finnas ett visst samarbete mellan arbetsgivare och arbetstagare på arbetsplatsen 

för att nå en god arbetsmiljö enligt AML 3 kap. § 1 a. Detta sker normalt mellan 

arbetsledningen och personal i det löpande arbetet men även i skyddskommitté och mellan 

arbetsledningen och skyddsombuden på arbetsplatsen.
49

 Det är dock arbetsgivaren som har 

det största ansvaret att se till att arbetstagarna och skyddsombuden får möjligheten att vara 

med i arbetsmiljöarbetet. Exempelvis måste de få vara med när besluten kring arbetsmiljön tas 

och inte bli meddelade om dessa i efterhand eftersom att de ska få lämna synpunkter kring 

förslagen.
50

 Detta gör dock att beslut inte kan fattas lika snabbt då möten kan behöva bokas in 

och kan även riskera att produktionen påverkas vilket kan bli en kostnad för arbetsgivaren. 

 Arbetstagares ansvar för arbetsmiljön begränsas dock inte till samarbetet mellan 

arbetsgivare och arbetstagare även om ansvaret inte är lika stort som arbetsgivarens. En 

arbetstagare ska medverka i arbetsmiljöarbetet och även delta i de åtgärder som behövs för att 

arbetsmiljön ska vara god. De ska även följa föreskrifter och använda den skyddsanordning 

som finns samt att de ska iaktta den försiktighet som behövs för att förebygga och förhindra 

ohälsa och olycka. Arbetstagaren ska även så snart som möjligt meddela arbetsgivare eller 

skyddsombud vid akuta farosituationer.
51

 Även en skyldighet att uppträda på ett bra sätt 

gentemot varandra finns på arbetstagarna.
52

 

                                                 
45

 Arbetsmiljöverket, Så förbättras verksamhetens arbetsmiljö, s. 45 
46

 Arbetsmiljöverket, Arbetsmiljölagen – med kommentarer, s. 28 
47

 Arbetsmiljöverket, Så förbättras verksamhetens arbetsmiljö, s. 46 
48

 Arbetsmiljöverket, Så förbättras verksamhetens arbetsmiljö, s. 40-41 
49

 Arbetsmiljöverket, Arbetsmiljölagen – med kommentarer, s. 30 
50

 Arbetsmiljöverket, Så förbättras verksamhetens arbetsmiljö, s. 30-31 
51

 Arbetsmiljöverket, Arbetsmiljölagen – med kommentarer, s. 33 
52

 Arbetsmiljöverket, Så förbättras verksamhetens arbetsmiljö, s. 44 
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 En arbetstagare som inte vill rätta sig efter skyddsföreskrifterna på arbetsplatsen riskerar 

att skiljas från sin anställning. Det ska i ett sådant fall utgås från skälighetsregeln i LAS. 

Föreligger speciella skäl till vägran ska dock exempelvis omplacering övervägas.
53

 

 

3.3 Skyddsutrustning 
Arbetsgivaren kan komma att behöva investera i skyddsutrustning för sina arbetstagare. Detta 

om betryggande skydd mot ohälsa eller olycksfall inte kan nås på annat sätt.
54

 Det är 

arbetsgivaren som ska bära kostnaden för denna utrustning.
55

 

 Gemensamma skyddsåtgärder skall prioriteras före individriktad skyddsåtgärd. Personlig 

skyddsutrustning ska användas först när risken inte kan undvikas eller begränsas tillräckligt 

mycket genom allmänna skyddsåtgärder eller arbetsorganisatoriska åtgärder.
56

 

 När skyddsutrustning ska väljas är det av vikt att samråda med arbetstagarna då detta kan 

öka motivationen att använda den. Det är även viktigt att se över vilket skydd som är 

nödvändig. En hörselkåpa som är lämplig i en situation kan vara olämplig i en annan då denna 

inte alltid ger ett tillräckligt skydd.
57

  

Det är bra att ha i åtanke att om verksamheten förändras så kan även skyddsutrustningen 

behöva ändras. Det kommer även ut ny skyddsutrustning på marknaden och det är då viktigt 

för arbetsgivaren att hålla sig uppdaterad. Ny utrustning kan ha ett bättre skydd eller andra 

egenskaper än den gamla utrustningen.
58

 Även här uppstår det kostnader som en arbetsgivare 

bör ha i beaktande, beroende på hur ofta ny utrustning kommer är det även olika hur ofta det 

kommer uppstå kostnader. 

 Andra faktorer som är viktiga att tänka på är att skyddsutrustningen inte ska ge upphov till 

nya riskmoment och även att utrustningen är lätt att ta på och av samt är bekväm att bära. 

Exempel på utrustning som kan innebära en ny risk är ögonskydd som ger begränsat synfält 

eller en skyddssko som har en sula som är olämplig för underlaget.
59

 

 Det är av vikt att skyddsutrustningen är bekväm men det är viktigare med hög 

skyddsfunktion. Bekväm skyddsutrustning kan ha fördelen att den inte förhindrar lika mycket 

i utförandet av arbetsuppgiften.
60

 Ibland kan det vara nödvändigt att prova flera olika fabrikat 

för att hitta balansen mellan komfort och skydd. Det är även viktigt att ha i åtanke att 

människor är olika utformade om utrustningen ska användas av fler personer. Hänsyn ska 

även tas till anställda med funktionsnedsättning.
61

 Då flera olika utrustningar provas ut kan 

det dock uppstå oönskade kostnader. För att undvika detta bör arbetsgivaren se över om det 

finns möjlighet att få provexemplar innan den slutgiltiga utrustningen införskaffas. 

 I de fall som det behövs flera typer av skyddsutrustning, exempelvis skyddsglasögon och 

hörselkåpor, är det viktigt att dessa fungerar väl ihop. Ett exempel här kan vara att 

skyddsglasögonen gör att hörselkåporna inte kan ligga tätt emot huden och alltså inte 

uppfyller sin ljuddämpande funktion. Vissa arbetstagare kan även behöva bära glasögon på 

                                                 
53

 Prop. 1976/77:149 s. 259 
54

 AML 2 kap. 7 § 
55

 Som komplettering till AML så har Arbetsmiljöverket gett ut en AFS. Denna heter AFS 2001:3 användning av 

personlig skyddsutrustning. 1 § anger att personlig skyddsutrustning är utrustning som är avsedd för att skydda 

person vid en eller flera risker vid arbete. Några exempel på sådan utrustning är hörselskydd, skyddshjälm, 

ögonskydd, skyddsskor, fallskydd och handskar. Ett exempel på vad som inte räknas in som personlig 

skyddsutrustning är personburna utrustningar som kan mäta exempelvis syrehalt eller gashalt. 
56

 AML 2 kap. 5 § 
57

 AFS 2001:3, s. 12 
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 AFS 2001:3, s. 13 
59

 AFS 2001:3, s. 13 
60

 AFS 2001:3, s. 13 
61
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grund av synnedsättning och då kan även skalmarna på glasögonen hindra att exempelvis 

hörselkåpor sluter tätt, detta bör vägas in när utrustning väljs ut.
62

 

 Vissa skyddsutrustningar kan även göra att arbetet blir tyngre att utföra. Exempelvis en 

skyddsdräkt mot kemikalier kan vara så tät att det blir besvärligare att röra sig. Det kan då 

vara bra att minska den fysiska belastningen med exempelvis lyftanordningar eller 

arbetspauser.
63

 Detta gör att utöver skyddsutrustning kan det uppstå ytterligare kostnader för 

att arbetsmiljön ska anses tillfredsställande. Effektiviteteten kan även riskera att gå ner då en 

skyddsutrustning är i vägen och kräver fler moment. Dock bör en arbetsgivare inte välja att ta 

bort en skyddsanordning eller sätta den ur bruk. Detta på grund av att i AML 8 kap. 2 § 1st. 4 

p. anges det att den som utan giltigt skäl tar bort eller sätter skyddsanordning ur bruk döms till 

böter. 
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4. Fördelning av kostnader 
Avseende kostnader för att upprätthålla en god arbetsmiljö är densamma för alla företag. 

Detta betyder att små företag har samma krav på standard som stora företag även om det 

större företaget har större inkomster. Det enda som bör beaktas är hur den tekniska och 

sociala utvecklingen ser ut och inte företagarens ekonomiska möjligheter.
64

 

Vid arbetsskador så uppstår olika kostnader. De största kostnaderna kan delas in i två 

grupper. Det handlar för det första om kostnader för produktionsbortfall som uppstår när en 

arbetstagare inte kan utföra sitt arbete överhuvudtaget eller mindre effektivt under en period. 

Den andra gruppen av kostnader handlar om kostnaderna för medicinsk behandling, 

rehabilitering samt arbetsrehabilitering. Det finns dock även andra kostnader såsom fysiskt 

och psykiskt lidande, eventuella materiella skador samt skador för tredje man.
65

 

 Kostnaderna för produktionsbortfallet är fördelat mellan personen som är drabbad, 

arbetsgivaren samt olika gemensamma kassor.
66

 Arbetstagaren får vid en arbetsskada ett 

inkomstbortfall i att denne inte kan arbeta som förr, detta täcks till viss del av exempelvis 

sjukersättning. Arbetsgivarens del är oftast mindre än den som de gemensamma kassorna står 

för i och med försäkringssystem.
67

 

 Kostnader för medicinsk rehabilitering ligger på landstinget. 

Arbetsrehabiliteringskostnaderna fördelas mellan arbetsgivare samt Försäkringskassan och 

Arbetsförmedlingen.
68

 

 

4.1 Bidrag 
Enligt socialförsäkringsbalken (SFB) 30 kap. 5 § kan bidrag ges till arbetshjälpmedel som 

behövs vid en rehabilitering, vidare bestämmelser om detta meddelas genom föreskrifter från 

regering eller myndighet som regeringen bestämmer. Den förordning som ger närmare 

bestämmelser kring bidrag är förordning (1991:1046) om bidrag till arbetshjälpmedel, detta 

enligt 1§ som hänvisar tillbaka till SFB. 

 Bidrag kan lämnas antingen till arbetsgivaren eller till arbetstagaren. Det ska täcka 

kostnaderna för att köpa eller hyra in arbetshjälpmedel eller anordningar som behövs för att 

arbetstagaren ska kunna utföra arbete på arbetsplatsen, expertundersökningar som kan 

behövas för att undersöka anpassningsåtgärder samt för att reparera arbetshjälpmedlet.
69

 

Bidraget får inte gå till att skaffa ett hjälpmedel eller anordning som normalt behövs inom 

verksamheten eller för att arbetsmiljön ska anses tillfredställande eller reparation av en fast 

anordning, maskin eller byggnad, inte heller kan bidrag ges om annat bidrag täcker 

kostnaderna.
70

 

Bidrag kan dock vara svårt att få beviljat. Ett exempel på detta var en förare som hade 

problem med axelparti och nacke som fick avslag på sin ansökan om bidrag. Det handlade om 

en speciell stol till en buss som arbetstagaren var förare till. Det ansågs att en sådan stol var 

arbetsgivarens ansvar att införskaffa även om det redan fanns ergonomiska säten som 

fungerade för resterande anställda. Att det skulle bli en ökad kostnad för arbetsgivaren ansågs 

här inte ha betydelse.
71

 Detta visar även på att när utrustningen anses falla inom 
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arbetsgivaransvaret så kan inte bidrag beviljas. Detta gäller även om arbetsgivaren inte har 

ekonomisk möjlighet att införskaffa den nödvändiga utrustningen.
72

 

 Arbetsgivaren och arbetstagaren kan vardera få upp till 50 000 kr. Summan kan dock bli 

högre om det handlar om datorbaserade hjälpmedel eller vid synnerliga skäl när det kommer 

till andra hjälpmedel. Arbetsgivarens bidrag bör täcka endast halva kostnaden för hjälpmedlet 

eller anordningen som överstiger 10 000 kr, vid särskilda skäl kan högre bidrag lämnats. 

Arbetstagarens bidrag lämnas dock så att det täcker hela kostnaden om hjälpmedlet inte har 

något värde för någon annan än just den enskilde, annars lämnas bidrag som täcker minst 

halva kostnaden.
73

 

 När hjälpmedlet inte längre används för det avsedda ändamålet ska bidraget återbetalas. 

Beloppet som ska betalas tillbaka skall sänkas med högst en femtedel för varje år som går 

sedan bidraget beviljades och vid särskilda skäl kan beloppet jämkas helt eller delvis. Skulle 

arbetstagaren dock förlora hela sin arbetsförmåga kan beloppet anses återbetalat om 

hjälpmedlet eller anordningen överlåts åt försäkringskassan.
74

 

 

4.2 Alternativa lösningar för säker arbetsmiljö 

Arbetsgivaren ska regelbundet undersöka arbetsförhållande för att bedöma riskerna för ohälsa 

eller risk för olycksfall i arbetet för arbetstagarna. Arbetsgivaren ska även bedöma risker för 

ohälsa eller olycksfall som kan uppstå om en ändring i verksamheten sker. Riskbedömningen 

ska vara skriftlig och där ska anges vilka eventuella risker som finns och om de är allvarliga 

eller inte.
75 

 Chefer och personal som har en arbetsledande roll bör vara uppmärksamma på 

arbetstagarnas mående i arbetet. Några exempel som kan vara varningssignaler är stor 

korttidsfrånvaro, vantrivsel och relationsproblem. Arbetsgivaren bör vara uppmärksam vid 

exempelvis övertid och hög arbetsbelastning på vilka effekter som kan uppstå.
76

 

En arbetsgivare ska omedelbart eller så snart det är praktiskt möjligt genomföra 

nödvändiga åtgärder för att förhindra ohälsa eller olyckor inom arbetet. Även åtgärder som 

behövs för att uppnå en tillfredställande arbetsmiljö ska vidtas. Kan inte åtgärder genomföras 

direkt ska dessa föras in i en skriftlig handlingsplan där det anges när de ska vara genomförda 

och av vem.
77

 

Åtgärder som kan vidtas är olika effektiva och brukar delas in i olika nivåer. Det som bör 

göras i första hand är att ta bort riskkällan då det är det mest effektiva. Exempelvis kan en 

maskin som inte är säker bytas ut mot en nyare eller kompletteras. Kan inte risken tas bort är 

det andra alternativet att man bygger in riskkällan. Här kan ges som exempel att kemikalier 

används endast i ett visst utrymme så att inte alla behöver bli utsatta för dessa när de används. 

Det är dock svårt att helt undvika vissa farliga moment inom många olika verksamheter och 

det kan då vara aktuellt att minimera risken. Exempel här är personlig skyddsutrustning 

såsom exempelvis skyddsdräkt. Om inget av dessa alternativ är möjliga måste risken hanteras. 

Detta kan göras genom exempelvis utbildning av personalen eller säkrare arbetsmetoder och 

rutiner.
78

 Här kan arbetsgivaren inte välja det alternativ som är mest ekonomiskt utan det 

alternativ som ger bäst resultat ska väljas. Detta med grunden att värdering inte läggs vid 

arbetsgivarens ekonomiska bärkraft utan endast till arbetsmiljön.
79

 I detta avseende finns det 
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en tydlig risk för stora utgifter för en arbetsgivare då denne inte kan välja en mer ekonomiskt 

förmånlig lösning. 

I vissa fall kan flera olika lösningar behöva prövas för att hitta den åtgärd som är 

lämpligast. Även efter en åtgärd är utförd ska resultatet kontrolleras då åtgärden kanske inte 

var tillräcklig eller så kan nya risker uppstått i samband med åtgärden. När en risk i arbetet 

inte åtgärdas alls kan detta tyda på att arbetsmiljöarbetet fungerar dåligt.
80

 

4.2.1 Föreläggande eller förbud 

Arbetsmiljöverket kan efter en inspektion förelägga en arbetsgivare att åtgärd måste vidtas för 

att förhindra att olycka eller ohälsa uppstår. Är bristen så allvarlig att verksamheten är en fara 

för liv eller hälsa kan Arbetsmiljöverket även förbjuda arbetsgivaren att fortsätta med 

verksamheten. Ett föreläggande eller förbud kan förenas med vite vilket gör att arbetsgivaren 

får ett krav på en viss summa om denne inte vidtar åtgärder gentemot bristen innan ett visst 

datum.
81

 Dock brukar Arbetsmiljöverket i första hand försöka få arbetsgivaren att vidta 

åtgärder utan tvång. Först när ett tillfredställande frivilligt agerande inte kan uppnås används 

förelägganden eller förbud.
82

 Detta påverkar även verksamheten då det kan bli ett 

produktionsstopp som leder till inkomstbortfall för företaget.  

4.2.2 Kostnader 

En bristande budget kan vara ett bekymmer för att få till en god arbetsmiljö. Ett exempel är i 

skolmiljö där luftkvalitén inte är tillräckligt bra och både elever samt personal lider av 

huvudvärk och allergibesvär. Skolverksamheten måste fortsätta även om arbetsmiljön brister 

och även om det inte finns budgeterande medel för att ordna ett nytt ventilationssystem. 

Lösningen kan då vara att politikerna omfördelar i budgeten så att en lösning kan uppnås. 

Räcker inte pengarna till kan en annan lösning vara att omfördela verksamheten så att de 

lokalerna med bristande arbetsmiljö inte används, detta kan lösas med att antingen fördela om 

lektioner till andra lokaler eller hyra in nödvändig utrustning eller se över rutiner så att 

luftkvalitén kan förbättras.
83

 

 Kostnader för att få en tillfredställande arbetsmiljö ska räknas in som en 

produktionskostnad i verksamheten. Detta betyder att en bristande ekonomi hos arbetsgivaren 

inte får påverka nivån på arbetsmiljön utan det är en kostnad som hela tiden ska beaktas utav 

arbetsgivaren eller hos företaget.
84

 

Kostnaderna ska inte vara orimliga gentemot den förbättring som kan åstadkommas. Det 

får ske en intresseövervägning mellan kostnaden och förbättringen, en mycket dyr åtgärd som 

inte förbättrar arbetsmiljön mer än marginellt kan anses orimlig att vidta. Detta betyder även 

att vid en nyanläggning så kan kraven bli högre än på en redan pågående verksamhet då det 

vanligtvis är både enklare och billigare att göra förbättringarna utan att störa det pågående 

arbetet eller verksamheten.
85

 
86

 

4.3 Säker arbetsplats eller effektivt arbete 
Kraven som finns på arbetsgivaren att förbättra arbetsmiljön ”får inte vara orimliga i 

förhållande till de resultat som kan uppnås”.
87

 Det kan här uppstå konflikter mellan god 
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arbetsmiljö och andra aspekter, ett exempel kan vara ekonomiska intressen.
88

 Bedömningen 

kring vad som anses orimligt påverkas som tidigare nämnts inte utav den enskilde 

arbetsgivarens ekonomi utan av arbetsmiljön som sådan, detta kan bli betungande för en 

mindre verksamhet.
89

  

4.3.1 Arbetsplatsens utformning 

Arbetsmiljöverket har gett ut en föreskrift, AFS 2009:2, om arbetsplatsens utformning samt 

allmänna råd om hur dessa föreskrifter bör tillämpas. I 7 § anges det bl.a. att golv ska vara 

utförda på ett sådant sätt att halkrisken är liten och om det behövs ska ytskiktet motverka 

halkning. Detta kan bli problematiskt där risken för spill av exempelvis vatten eller fett är stor 

och samtidigt behovet av att lätt kunna rengöra av hygienskäl finns som i exempelvis 

livsmedelslokaler. Det kan ses som två krockande intressen men en lösning ska då anses vara 

att använda alternativa rengöringsmetoder till de ytsträva golven som både ska vara enkla och 

ge ett bra resultat.
90

 Dock finns risken här för högre kostnader. 

På vissa arbetsplatser där maskiner som avger buller finns bör en maskin med lägre 

bullernivå väljas redan från början då det ofta är mer kostsamt att behöva vidta åtgärder i 

efterhand. En maskin med lägre bullernivå anses även kunna göra så att både kraven på god 

arbetsmiljö samt önskemålen om hög effektivitet kan uppfyllas samtidigt.
91

 Vid de fall då en 

maskin redan installerats som har en hög bullernivå så bör åtgärder vidtas vid själva 

ljudkällan då detta påstås vara den mest effektiva och ekonomiska lösningen på problemet.
92

 

Ibland placeras maskiner med hög ljudnivå i ett och samma utrymme för att undvika att 

arbetstagarna utsätts för onödigt höga ljudnivåer. Det är då nödvändigt att ha i åtanke att 

servicepersonal inte ska behöva utsättas för onödigt hög bullernivå när de arbetar i det 

utrymmet. Detta kan gå att lösa genom att antingen planera uppställningen av maskinerna 

eller genom att alla maskiner går att stänga av vid servicearbeten i utrymmet.
93

 Det kan då 

vara mer önskvärt att placera maskinerna strategiskt för att undvika att stänga av dem och 

undvika produktionsbortfall. 

4.3.2 Förebygga sjukskrivning 

En arbetsplats som har ett systematiskt arbetsmiljöarbete som fungerar bra kan förebygga 

eventuella olyckor eller ohälsa, detta gör att arbetet blir mer effektivt då färre sjukskrivningar 

sker och det alltså blir mindre störningar i arbetets gång. Detta är även betydelsefullt för 

verksamhetens ekonomi. Detta på grund av att sjukskrivningar kan bli dyra för arbetsgivaren i 

längden. Även det faktum att brister i kvalitén kan ha sin grund i en bristande arbetsmiljö då 

driftstörningar är ett störningsmoment som gör att kvalitén riskerar att gå ner.
94

 

Har arbetsplatsen en god arbetsmiljö så kan arbetet kännas mindre betungande vilket även 

gör att det blir färre skador som då leder till färre sjukskrivningar samt att produktionen blir 

mer effektiv vilket leder till en bättre ekonomi.
95

 

4.3.2.1 Åkerier 
Olyckor kan dock inte undvikas i alla sammanhang och avbrott i verksamheten kommer då att 

ske vilket resulterar i sämre effektivitet. En sådan verksamhet som kan nämnas här är åkerier 

och då främst åkerier med transportfordon såsom lastbilar. Arbetsmiljöverket har här gett ut 
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en broschyr till åkerier med råd och tips till både arbetsgivare och arbetstagare hur en god 

arbetsmiljö kan upprätthållas samt hur olyckor kan undvikas från chaufförernas sida. Arbetet 

bör enligt denna broschyr planeras och några exempel på hur detta kan ske är genom att välja 

rätt fordon och hjälpmedel, det bör finnas gott om tid för respektive uppdrag så att förarna 

inte ska behöva känna stress och även att förarna ska vara utvilade och pigga när de framför 

fordonen.
96

 Även om dessa åtgärder vidtas så tar det inte bort det faktum att arbetsmiljörisker 

såsom trafikolyckor ändå kan ske och detta är även en av de största riskerna inom tung 

vägtransport.
97
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5. Efter olycka 

5.1 Anpassning av arbetsplatsen 
I AML 3 kap.§ 2a återfinns arbetsgivarens skyldighet att anpassa arbetsplatsen och att tillgå 

rehabilitering.  

I socialförsäkringsbalken (SFB) 30 kap. återfinns arbetsgivarens skyldigheter som 

kortfattat består av att arbetsgivaren i samråd med den försäkrade ska lämna de uppgifter som 

behövs till Försäkringskassan så att behovet kan kartläggas och påbörjas så snart som möjligt. 

Arbetsgivaren har även en skyldighet att se till att de åtgärder som behöver vidtas ordnas så 

att rehabiliteringen blir så effektiv som möjligt.  

 Arbetsgivarens ansvar för rehabilitering kan ligga både inom den egna verksamheten eller i 

anslutning till denna. Några exempel på vad som menas är arbetsprövning, arbetsträning, 

utbildning eller omplacering. Det kan också handla om att tillhandahålla speciell utrustning 

som kan underlätta för den enskilde. Målet bör vara att individen kan komma tillbaka till sin 

ursprungliga arbetsplats och arbetsgivare.
98

 
99

 

 En arbetsgivare har en anpassningsskyldighet och ska enligt denna skyldighet ta hänsyn till 

att människor är olika både fysiskt och psykiskt.
100

 Det ska beaktas att människors olika 

förutsättningar att utföra arbetsuppgifter är olika när arbetet planeras.
101

  

Bestämmelserna som nämnts ovan gäller både för miljöanpassning för hela arbetsplatsen 

som för individanpassning. När det kommer till arbetsmiljön som ska gälla på hela 

arbetsplatsen, dvs. den generella arbetsmiljöanpassningen, menas det att arbetet ska ha rimliga 

proportioner. Detta på grund av att alla människor är olika tåliga när det kommer till 

exempelvis stress och människor är även olika fysiskt starka. En individ som inte har 

utbildning för en specifik arbetsuppgift bör därför inte utföra denna. Även om individen 

känner att denne inte är kapabel till att utföra uppgiften kan det anses olämpligt att sätta denna 

person på den arbetsuppgiften.
102

 

 Gällande den individuella anpassningen av arbetsmiljön är det framförallt AML 3 kap. 3 § 

som är av betydelse. Denna bestämmelse anger att arbetsgivaren har två krav på sig. Det ena 

är att göra allmänna överväganden och ta hänsyn till arbetstagarens möjlighet att utföra vissa 

arbeten eller arbetsuppgifter, exempelvis är det inte lämpligt för en person med dålig rygg att 

jobba inom sjukvården. Det andra är att vidta åtgärder på individnivå, exempelvis anpassa 

arbetsredskap.
103

 Arbetsgivaren ska med andra ord ta hänsyn till arbetstagarens särskilda 

förutsättningar att utföra en arbetsuppgift när arbetet planeras.
104

 

 Anpassningsansvaret gäller för alla som är anställda hos arbetsgivaren även om de inte 

vistas på arbetsplatsen på grund av exempelvis en långtidssjukskrivning. Det betyder dock 

inte att alla arbetsplatser ska anpassas till precis varje individ utan avsikten med dessa krav är 

att arbetsplatsen ska vara anpassad till ”normalmänniskan”, då innefattas även de vanligaste 

funktionsnedsättningarna såsom belastningsskador eller rörelsehinder.
105
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När bedömning om arbetsförmågan är nedsatt så pass mycket att det kan finnas grund för 

en uppsägning kan inte arbetsgivaren endast förlita sig på medicinska underlag utan det kan 

även finnas en skyldighet att pröva underlaget mot verkligheten.
106

 

 

5.2 Omplacering 
Vid oöverstigliga problem att hitta arbetsuppgifter kan omplacering vara ett alternativ till 

uppsägning. Detta går att utläsa ur bland annat lag om anställningsskydd (LAS) 7 §. Denna 

paragraf anger att en uppsägning från arbetsgivarens sida måste vara sakligt grundad. Nedsatt 

arbetsförmåga på grund av sjukdom eller ålder ska inte anses som en skälig grund för 

uppsägning utan i första hand ska det utredas huruvida en anpassning kan ske, exempelvis 

utrustning för att underlätta arbete, anpassning av arbetsuppgifter eller omplacering. Dock kan 

en uppsägning bli aktuell om nedsättningen av arbetsförmågan är att anse som så 

stadigvarande och väsentlig att arbetstagaren inte kan utföra arbete hos arbetsgivaren alls.
107

 

 De krav som kan ställas på arbetsgivaren när det kommer till omplacering är i första hand 

att försöka hitta ett arbete på den befintliga arbetsplatsen. Finns det inget arbete där får 

arbetsgivaren se över om det finns lämpligt arbete inom resterande delar av företaget, finns 

det flera driftenheter ska alla driftenheter tas in i beaktandet och på en offentlig myndighet 

motsvarar det hela myndighetens verksamhetsområde. Dock behöver arbetsgivaren inte 

omplacera till annat företag eller myndighet. Arbetstagaren måste även ha tillräckliga 

kvalifikationer för att kunna utföra arbetet, endast en inlärningsperiod som kan förväntas vid 

nyrekrytering anses kunna krävas. Omplaceringen ska inte heller leda till att annan anställd 

friställs.
108

 När en prövning av omplacering av en tillsvidareanställd görs så ska både lediga 

tjänster som är tills vidare och visstidsanställningar vägas in. I första hand bör en anställning 

som är lik den första väljas men även andra alternativ ska tas i beaktande.
109

 Däremot sträcker 

sig omplaceringsskyldigheten inte så långt att arbetsgivaren behöver skapa en ny tjänst. 

5.2.1 Omfördela arbetet 

I ett avgörande från arbetsdomstolen anges det att arbetsgivaren kan välja att omfördela 

arbetsuppgifterna mellan arbetstagarna för att minska belastningen på en arbetstagare med 

arbetsskada så att denne ska kunna fortsätta arbeta hos arbetsgivaren. Dock är det här viktigt 

att arbetsgivaren tar in i beaktande att om omfördelning av arbetsuppgifter sker kan det bli en 

ökad belastning på övriga arbetstagare. Denna ökade belastning kan då leda till att fler råkar 

ut för ohälsa på grund av arbetsuppgifterna vilket då leder till fler kostnader kring 

rehabilitering för arbetsgivaren.
110

 Arbetsdomstolen nämner även i detta avgörande att det 

måste prövas i varje enskilt fall hur långt arbetsgivaransvaret sträcker sig då alla 

omständigheter måste vägas in när bedömningen görs.
111

 

I AD 2001 nr 92 kan man se exempel på när arbetsförmågan inte ansetts nog nedsatt för 

uppsägning. Det handlade här om en arbetstagare som blivit anställd som elreparatör utav ett 

företag som bedrev fastighetsförvaltning på entreprenad. Dock minskades företaget ner när ett 

stort entreprenadavtal förlorades och den anställdes tjänst gjordes om till en 

fastighetsskötartjänst. I denna tjänst ingick även städarbete som uppgick till 10 % av 

anställningen, dock hade arbetstagaren svårt att utföra denna arbetsuppgift på grund av 

sjukdom. Arbetsgivaren ansåg att arbetstagaren kunde bli uppsagd då denne inte kunde utföra 

sina arbetsuppgifter och en omfördelning av arbetsuppgifter ansåg inte arbetsgivaren heller 
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vara möjlig. Det höll dock inte arbetsdomstolen med om utan ansåg att arbetsgivaren skulle 

fördela om arbetet så att arbetstagaren skulle kunna arbeta kvar eftersom att det handlade om 

en begränsad del av anställningen. Arbetsdomstolen säger även att det är att anse som fast 

praxis att arbetsförmågan ska vara så pass nedsatt att arbetstagaren inte kan utföra arbete av 

någon betydelse hos arbetsgivaren för att uppsägning på grund av sjukdom ska anses sakligt 

grundad. 

 

5.3 Lagkonflikt 
Det kan även uppstå konflikter mellan olika lagregler. Ett exempel på detta är 

socialtjänstlagen och arbetsmiljölagen. Socialtjänstlagen anger att samhället ska bereda all 

tänkbar hjälp åt dem som behöver stöd från socialtjänsten. Detta kan lätt göra att arbetsmiljön 

för de anställda blir otillfredsställande. JO-uttalanden anger dock att socialtjänstens personal 

måste se till att personen som bereds hjälp via socialtjänstlagen (SoL) får den vård och tillsyn 

som denne behöver samtidigt som en god arbetsmiljö för de anställda ska tillgodoses.
112

 Det 

kan enligt JO då vara nödvändigt att exempelvis ge en annan typ av vård enligt SoL då det för 

det mesta finns flera olika alternativ att bepröva.
113

  

5.3.1 Praktiska exempel 

Ett typexempel som kan tas upp är när en brukare vårdas i sitt eget hem och är storrökare som 

röker inomhus och dessutom behöver hjälp för att kunna röka. Arbetstagarna får här en sämre 

arbetsmiljö då de måste vistas i den dåliga luft som blir av cigarettrök samtidigt som 

vårdtagaren vistas i sitt eget hem och har rätt att röka där. Då vårdtagaren har fått beviljat 

hjälp i hemmet från kommunen i form av bistånd enligt SoL så kan inte kommunen vägra 

personen den hjälp som denne behöver. Från arbetsmiljösynpunkt kan dock arbetsmiljön 

anses som otillräcklig och det finns stor risk för att Arbetsmiljöverket väljer att gå ut med ett 

föreläggande. Kommunen hamnar här i ett svårt läge då både vårdtagarens och arbetstagarnas 

intressen måste kombineras då ingen av lagarna har någon bestämmelse som gör att en annan 

lag får företräde vid en lagkonflikt. Lösningen bör istället vara att försöka få vårdtagaren i 

första hand att gå med på att exempelvis installera en luftrenare eller röka utomhus. Går det 

inte att hitta en lösning som gör att arbetsmiljön blir godtagbar i vårdtagarens hem bör en 

annan form av bistånd anses som aktuellt, här kan det exempelvis handla om 

institutionsvård.
114

 

 Ett annat exempel kan vara när ett äldreboende behöver byggas om för att uppfylla 

arbetsmiljökraven och vårdtagaren vägrar att lämna sitt boende för ett temporärt under 

ombyggnationen och hänvisar till sin besittningsrätt. Kommunen kan här bli tvungen att 

meddela vårdtagaren att normal vård inte kommer kunna vara möjlig att ge då arbetsmiljön 

gör att personalen riskerar att utsättas för ohälsa eller olycksfall. Det får göras en jämkning av 

SoL och AML så att intressena från båda lagarna vägs in.
115

 

5.3.2 JO-uttalande 

JO har uttalat sig angående kollisionen mellan SoL och AML i ett fall där en 92-årig kvinna 

som genom bistånd enligt SoL fick vård i hemmet. Men på grund av trakasserier, främst från 

dottern, så hade skyddsombud valt att stänga av arbetsplatsen med stöd utav AML. 

Kommunen försökte hitta en lösning för att kunna ge kvinnan det bistånd hon var berättigad 

till samtidigt som anställda inte skulle behöva bli utsatta för så grova trakasserier att de inte 

ville arbeta hos kvinnan. Det var här fråga om att försöka finna en vårdare som var så pass 
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robust att denne skulle klara av situationen samtidigt som erbjudanden om reducerad 

hemtjänst samt serviceboende erbjöds åt kvinnan, dock nekade hon till den alternativa hjälp 

som erbjöds. När kommunen inte kunde finna en lämplig lösning så kvinnan skulle kunna få 

den hemtjänst hon behövde så beviljades bistånd i form av boende på servicehus. JO angav i 

sitt uttalande att om det finns arbetsmiljöskäl som hindrar att en insats via SoL kan 

genomföras så bör en annan insats väljas istället eftersom kommunen inte kan neka den 

enskilde att få sina behov tillgodosedda. Detta på grund av att kommunen har det yttersta 

ansvaret för att de som vistats i kommunen får det stöd och hjälp som de behöver. Dock ska 

varje fall bedömas enskilt och utifrån det kan insatserna formas. JO påpekar även att 

arbetsmiljöskäl inte får vara en anledning att den enskilde blir helt utan bistånd. JO avslutar 

sin ämbetsberättelse med att ange att kommunen i detta fall hanterat läget korrekt och inte 

begått något formellt fel.
116
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6. Diskussion/Analys 
Arbetsmiljö handlar om säkerhet och balans mellan olika faktorer. Exempelvis bör det finnas 

en jämn balans mellan att få möta och att inte möta människor för att varken riskera ett socialt 

över- eller underskott. Avseende maskiner behöver arbetsgivaren ha säkerhetsanvisningar 

som inte får anses som för krångliga så att det leder till ett stressmoment för en arbetstagare. 

Arbetsgivaren vill även ha en balans mellan säkerhet, ekonomi och produktivitet vilket gör att 

arbetsmiljön kan ses som krånglig. Balansgången blir inte enklare att hitta då alla individer är 

olika att en mall blir omöjlig att ge ut. 

 

6.1 Arbetsgivarens eller annans ansvar 
Arbetsgivaren har tydligt det största ansvaret för arbetsplatsen och arbetsmiljön, detta innebär 

att denne även ska stå för de största kostnaderna. Även om en arbetsgivare delegerar uppgifter 

till andra arbetstagare kommer ändå det slutgiltiga ansvaret falla tillbaka om en olycka 

inträffar. Detta betyder att kostnaderna i slutändan faller på arbetsgivaren.  

 Om en olycka inträffar kommer inte endast arbetsgivaren känna eventuell skuld utan 

kommer även känna av det ekonomiskt. Det kan vara lätt att glömma att även om 

arbetsgivaren är ett bolag så finns det alltid en människa bakom och denna människa livnär 

sig på inkomsterna från bolaget. Detta gör att arbetsmiljö även bör ses ur ett ekonomiskt 

perspektiv och att en arbetsgivare i vissa fall bör få ha en större valmöjlighet mellan olika 

lösningar. 

 Andra aktörers ansvar är så litet att en arbetsgivare bör se hela ansvaret som sitt eget för att 

undvika problem då en olycka inträffar. Exempelvis bör arbetsgivaren inte förlita sig helt på 

att arbetstagarna meddelar eventuella risker de möter på i det vardagliga arbetet. 

Arbetsgivaren bör se till att skyddsombud eller skyddskommitté är väl medvetna om vilka 

uppgifter dessa har. Detta för att vara säker på att en del av arbetsgivaransvaret är uppfyllt.  

6.1.1 Skyddsutrustning 

När skyddsutrustningen ska väljas ut har arbetsgivaren många saker att väga in när beslut tas. 

Utrustningen ska passa olika kroppstyper, vara komfortabel så långt det är möjligt samt 

utgöra ett bra skydd. Arbetsgivaren bör föra en dialog med de anställda för att få en inblick i 

deras önskemål kring skyddsutrustningen då det är de som ska använda den. Om arbetsplatsen 

är stor kan detta vara en ineffektiv lösning och skyddsombuden bör då kunna företräda 

arbetstagarna och delge deras åsikter, alternativt att ett visst antal personer utses att företräda 

de olika grupperna på arbetsplatsen. Om arbetstagarna är med och får bestämma ökar chansen 

att de använder utrustningen vilket ökar säkerheten på arbetsplatsen. Om dessutom en mindre 

grupp är med och väljer ut utrustningen behöver inte arbetsplatsens produktivitet påverkas i 

lika stor grad. 

Det bör här finnas möjlighet inom vissa verksamheter att välja en produkt som kan 

användas flera gånger istället för engångsartiklar. Ett exempel här kan vara förkläden som 

ofta används inom vården vid exempelvis klädvård. Ett förkläde i plast som endast kan 

användas en gång kan bli dyrt i längden istället för att välja ett som är i tyg och kan tvättas 

och på så sätt återanvändas.  

 Det kan även vara ekonomiskt fördelaktigt att ha alternativa lösningar. Exempelvis en 

tunnare plasthandske när behovet av skydd inte är lika stort samt en tjockare vid de tillfällen 

ett större skydd behövs. En tunnare handske är inte lika kostsam och kan vara ett bra 

besparingsalternativ utan att arbetsmiljön behöver påverkas negativt. 
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6.2 Att välja mellan alternativa lösningar 
Arbetsgivaren har ofta alternativa åtgärder som kan minska risken för ohälsa eller olycka. När 

bedömningen görs om vad som är möjligt inom just den specifika verksamheten bör 

arbetsgivaren ha i åtanke att det ofta är bra att använda den mest effektiva lösningen direkt för 

att undvika onödiga kostnader i efterhand. Ett långsiktigt tankesätt kan göra att en stor utgift 

kommer att betala tillbaka till verksamheten i och med att arbetsmiljön blir bättre och 

arbetstagarna trivs bättre på jobbet och därför blir mer produktiva. 

När en åtgärd för att förbättra arbetsmiljön vidtas ska nyttan ge mer än kostnaden, 

arbetsmiljön ska bli betydande bättre om kostnaden är hög. Det bör kunna antas att om det 

finns två alternativ på att förbättra arbetsmiljön, ett är jättedyrt och ger en nästintill perfekt 

arbetsmiljö gentemot en mycket billigare som ger en klart godtagbar arbetsmiljö, så bör det 

billigare alternativet anses rimligt att ta ur ett ekonomiskt perspektiv. Detta kan vara bra för 

ett mindre företag som precis har börjat sin produktion och inte har lika stora resurser att röra 

sig med som ett större mer etablerat företag. Om företaget har ekonomisk möjlighet kan det 

dyrare alternativet vara att föredra om det ger mer på längre sikt i och med att 

sjukskrivningarna kan minska samt att vidare åtgärder möjligen kan undvikas under en längre 

tid. Ett mer etablerat och ofta större företag har mer kunskaper kring eventuell problematik 

efter en längre tid inom branschen gör att de bör vidta större åtgärder direkt, men det gör 

också dem mer kunniga i när en mindre åtgärd kan vara mer effektiv. 

Kostnader och pengar får dock inte förhindra att arbetsmiljöproblem åtgärdas. Att 

upprätthålla en god arbetsmiljö ska ses som en löpande produktionskostnad. Har en 

arbetsgivare inte råd med en säker arbetsmiljö har denne heller inte råd med att ha sin 

verksamhet. Om det är möjligt bör även verksamheten planera för att en eventuell olycka kan 

uppstå och att det finns en risk för att det kan komma extra kostnader kring att ordna 

arbetsmiljön eller att rehabilitering kan komma att behövas, en buffert är att rekommendera 

men inte ett lagstadgat krav. 

Det bidrag som kan ges idag för att kunna införskaffa arbetshjälpmedel täcker endast halva 

kostnaden. Ofta kan sådan utrustning vara kostsam och då blir bidraget en hjälp men gör det 

inte nödvändigtvis möjligt för arbetsgivaren att kunna tillgodose behovet. Även det faktum att 

bidraget ska betalas tillbaka när utrustningen inte längre behövs gör att det kan ses som ett lån 

mer än ett bidrag. Även om utrustningen kan säljas sjunker värdet och arbetsgivaren kommer 

att lida en ekonomisk förlust i slutändan. 

 

6.3 Säkerhet och effektivitet självklara tillsammans? 
Det finns inget rakt svar på frågan hur mycket säkerheten får inverka effektiviteten eller vilket 

intresse som väger tyngst. Dock verkar dessa två intressen ofta anses kunna vägas samman 

och även den höga medvetenheten kring arbetsmiljön gör att exempelvis maskiner med lägre 

bullernivå ofta kan vara mer effektiva än en maskin med högre ljudnivå. Det finns även 

rengöringsmedel som gör att ett golv som kan ses som mindre effektivt vid rengöring ändå 

kan anses uppfylla båda kraven. Även det faktum att om arbetsmiljön är god så blir arbetet 

mer effektivt gör att en god arbetsmiljö bör vara något som varje arbetsgivare eftersträvar. 

Det är ett vinnande koncept för alla parter då arbetstagaren trivs på arbetsplatsen och 

arbetsgivaren får en effektiv produktion som kan leda till att denne kan göra mer för sina 

anställda, det blir en positiv kedjereaktion. Det anses inte att en kompromiss kring dessa 

intressen ska behöva göras utan de kan ses som förenade intressen i de flesta fallen. 

Informationen kan dock kännas vinklad till fördel för säkerheten och att arbetsgivarens 

intressen sätts i skymundan. Med detta som grund är det dock viktigt att påpeka att det inte 

alltid fungerar i praktiken utan det kan ibland behövas kompromissas. I sådana fall bör 

alternativet vara att välja en säker arbetsmiljö och därefter försöka hitta en lösning för att 
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kunna få upp effektiviteten. Det kan exempelvis handla om en gaffeltruck som måste vara låg 

för att fötter inte ska hamna under och bli överkörda men då de används utomhus och 

underlaget är ojämnt fastnar dessa. Då en gaffeltruck ofta är förhållandevis tung och alltså 

inte ska flyttas för hand då det ökar risken för arbetsskada bör en lösning hittas för att kunna 

antingen förhindra att dessa gaffeltruckar fastnar eller att de går att få lös när detta väl händer. 

Några exempel på lösningar kan vara att en annan typ används där underlaget är ojämnt eller 

att markfrigången kan höjas vid behov. 

 Inom åkeribranschen kan inte heller arbetsmiljön göras helt effektiv då inte alla risker går 

att eliminera, andra trafikanter har också rätt att vistas på vägarna. Det betyder att ibland 

kommer både säkerhet och effektivitet påverkas av yttre förhållanden som inte kan 

elimineras. Dock ska både arbetsgivare och arbetstagare i sådana fall göra sitt yttersta för att 

förhindra att en olycka inträffar och när en olycka inträffat är det viktigt att arbetsgivaren 

hjälper arbetstagaren att få det stöd denne behöver. Slutsatsen här är att personalansvarige 

inom sådana yrken bör vara bra på att bemöta människor. Det kan även vara av intresse att 

införa utbildningar för chefer inom utsatta yrken så att ingen anställd faller mellan stolarna 

och blir bortglömd. Detta kan bli en hög kostnad till en början men på lång sikt bör andra 

kostnader kunna minska. 

 

6.4 Anpassning, omplacering eller avsked 
Arbetsgivarens skyldighet att anpassa arbetsplatsen kan bli kostsamt. Arbetsgivaren ska 

utreda om arbetstagaren kan komma tillbaka till sin ursprungliga anställning och eventuellt 

stå för hjälpmedel. Ett exempel kan vara om en yrkesförare som har kört i diket under 

arbetstid. Det finns här två scenarion, arbetstagaren kan ha skadat sig men bli helt återställd 

efter rehabilitering, exempelvis benbrott, eller så kan arbetstagaren fått en permanent skada, 

exempelvis förskjutning i en ryggkota. I det fallet där arbetstagaren får en permanent skada 

kan arbetsgivaren behöva installera speciella säten i fordonen som den föraren ska använda, 

alternativt endast anpassa ett fordon som denne arbetstagare kan nyttja. Om detta inte är 

möjligt ska arbetsgivaren utreda om det finns annan tjänst som kan fungera och eventuellt lära 

upp arbetstagaren, eventuellt måste arbetsgivaren även anställa någon på den tjänst som 

arbetstagaren hade tidigare och på så sätt stå för upplärning av två personer samtidigt. Det blir 

då en dubbel kostnad eftersom två personer ska läras upp. 

Arbetsgivaren har vissa förutsättningar att kunna avskeda en anställd efter en 

arbetsplatsolycka eller arbetsskada, dock inte på grund av för höga kostnader att ha kvar den 

anställde. Om en arbetsgivare ska kunna avskeda en anställd på grund av sjukdom eller 

funktionsnedsättning är det endast då det inte finns möjlighet för den arbetstagaren att arbeta 

kvar. Det krävs att arbetstagaren inte kan utföra något arbete av betydelse hos arbetsgivaren. 

Detta är en säkerhet för arbetstagaren och sätter även en större press på arbetsgivaren att se till 

att arbetsmiljön är hållbar för att undvika sjukskrivningar på grund av arbetsskador eller 

olyckor. I alla fall om arbetsgivaren inte vill ställas inför det faktum att denne är ansvarig för 

rehabiliteringen och få kostnader kring detta. 

Här blir det tydligt att vid en arbetsplatsolycka eller arbetsskada kommer det uppstå 

kostnader under en lång period. Även efter att arbetstagaren kommit tillbaka till sin 

arbetsplats finns det stor risk för ytterligare kostnader. Detta kan mycket väl ses som en 

anledning att sträva efter en god arbetsmiljö från början. 

 

6.5 När bestämmelser krockar 
Lagkonflikter är relativt vanliga. Ett exempel är Miljöbalken och Minerallagen, intresset av 

att utvinna mineraler och samtidigt skydda miljön. I de flesta fall finns det en bestämmelse i 

någon av lagtexterna om vilken lag som ska användas i första hand, en av lagarna är primär 
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och den andra sekundär. Det blir besvärligt då det inte finns någon lag som är primär eller 

sekundär och det inte finns en självklar lösning. Även om JO har uttalat sig kring detta så kan 

inte läget alltid anses som självklart.  

Det kan även uppstå problem då det handlar om en person som beviljats vård i det egna 

hemmet och sen visar det sig att det finns någon brist i arbetsmiljön men personen samtidigt 

inte kan anses som nog sjuk för att tas in på ett hem, frågan är då hur intressena ska kunna 

kombineras. Det kan därför anses som att det kan finnas ett behov av att hitta en mer 

permanent vägledande lösning. Ett förslag kan vara att utveckla lagarna så att bland annat 

SoL och AML innehåller lösningar på konflikter som kan uppstå mellan dem, alternativt en 

förordning som vägleder. Detta skulle kunna leda till att vården blir bättre för den enskilde 

samtidigt som arbetsmiljön blir bättre för arbetstagarna. Även att problemet skulle kunna få 

en lösning under kortare tidsperiod och alltså förkorta handläggningstider. Detta skulle dock 

endast kunna vara möjligt i de vanligaste situationerna där lagbestämmelser kolliderar men 

hade även kunnat vara en början till en mer uttömmande vägledning. 
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