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Abstract 

The essay is based on the constitutional differences between two swedish laws and the fact 

that they appear collaterally in practice. The topic is the legal aspects of the conflict of 

interests that appears in the relationship between the Swedish Act concerning Support and 

Service for Persons with Certain Functional Impairments and the Work Environment Act. The 

separate interests are rediscovered in several different sources of law. This essay aims to find 

guidance for operators within care and welfare on how to make a correct consideration 

between these interests, in a legal purposive way. The legal dogmatic method has been used to 

achieve the purpose. 

The main conclusions is that the risk for a conflict of interests between the Work Environment 

Act and other laws has been foreseen by the swedish legislator. Although, the legislator states 

that it is impossible to find a general solution for the conflict and leaves to concerned 

authorities to issue further regulation if necessary. Today, these regulations does not provide 

for any guidance regarding the conflict of interest between the concerned laws.  

Although the consideration has a tendency to be subjective, some implications can be made 

regarding the argumentation of the court and authority. Case law takes self determination, 

integrity, participation and the functional impairments into account, when discussing the 

rights for persons with functional impairments. Regarding the workers’ rights, case law 

indicate that the psychological strain, the professional precondition and the regularity of the 

events are relevant factors. In summary, case law show that the person with functional 

disability has an unconditional right to the entitled assistance. How the assistance shall be 

performed is depending on a consideration whether the measures taken in order to improve 

the working environment are reasonable on the results that can be achieved. Further, some 

examples of taken measures estimated as being comfortable and not are rediscovered.  

Finally, the outcome for individuals is discussed followed by a further evolved analysis of the 

dilemma, with connection to specific cicumstances within care and welfare.  
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1 Inledning 
Emma är 28 år. Hon bor i en bostad med särskild service i form av servicebostad enligt LSS. 

Emma har egen lägenhet och tillgång till gemensamma utrymmen. Hon har en lindrig 

utvecklingstörning och epilepsi som hon medicinerar för. Hon får hjälp av personal med 

städning, tvätt, personlig hygien m.m.  

Emma söker kamrater som inte har funktionshinder. Hon har fått kontakt med lite äldre 

personer som är utan arbete och gärna samlas i Emmas lägenhet där de dricker öl och röker. 

Emma hakar gärna på och vill vara som ”kompisarna”. Hon går inte längre till den dagliga 

verksamheten. Grannar har framfört klagomål om att det festas och förs oväsen i lägenheten.  

Personalen vågar inte gå in i lägenheten på kvällen när Emmas gäster är där. Flera av 

gästerna är otrevliga mot personalen och en del har med sina stora hundar. De senaste 

kvällarna har personalen inte träffat Emma. […] Personalen har nu slagit larm till 

arbetsledningen att de en morgon hittat Emma liggande på golvet med kramper.
1
  

Denna fallbeskrivning är ett exempel på hur komplext arbetet på en gruppbostad kan 

vara, dels för personalen men också för arbetsledningen. Hur kan sådana situationer 

lösas på ett ändamålsenligt sätt utifrån både den enskildes och personalens lagstadgade 

rättigheter? 

 

1.1 Bakgrund 

Lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är en 

rättighetslag inom socialrätten och Arbetsmiljölagen (1977:1160) (AML) är en ramlag 

inom arbetsrätten. Rent juridiskt tillhör dessa lagar alltså två skilda rättsområden, men i 

praktiken är de inte helt åtskilda. Tvärtom blir det ofta fråga om att tillämpa dem 

parallellt. I mötet mellan rättigheterna för  personer med psykisk funktionsnedsättning 

och det lagstadgade arbetarskyddet kan det uppstå motstridigheter i både rättsliga och 

etiska hänseenden - något som denna uppsats avser att belysa. 

Bakgrunden till arbetarskyddet har sin utgångspunkt i de tekniska och fysiska 

aspekterna av riskerna i arbetslivet, men lagstiftning och praxis har med tiden utvecklats 

i riktning mot en ökad förståelse för den sociala och psykologiska arbetsmiljön. 

                                                 
1
 Davidsson, Berit. När olika lagar möts i kommunernas vård och omsorg om äldre och personer med 

funktionsnedsättning. Rapport/Socialstyrelsen: 2008-124-6. www.socialstyrelsen.se, 2008, 13. 



  

 

 

Skyddslagstiftningen på området är allmänt formulerad i syfte att gälla hela 

arbetsmarknaden med dess olika branscher och arbetsformer.
2
 

Ett annat samhällsområde präglat av utveckling är rättigheterna för personer med 

psykisk funktionsnedsättning. Grunden till dagens funktionshinderpolitik lades genom 

den nationella handlingsplanen ”Från patient till medborgare” som riksdagen antog år 

2000
3
. Tidigare levde dessa personer sina liv på institutioner, men idag ges möjlighet till 

ett självständigt och värdigt liv i mindre kollektiva boendeformer. Miljön och stödet i 

dessa boenden förväntas utgå från den enskildes behov och önskemål, i enlighet med 

lagstiftningen på området.
4
 

Arbete inom vård och omsorg innebär ofta att arbetsmiljön, helt eller delvis, är 

densamma som den enskildes boendemiljö. De psykosociala riskerna med att arbeta i 

boendemiljö hänför sig till bland annat den boendes livsstil
5
, vilket kan exemplifieras 

med tobaksrök, missbruk samt hot och våld
6
. Arbetet med brukare (samlat begrepp på 

personer med individuella insatser från socialtjänsten
7
) av välfärdstjänster har av 

regeringen bedömts innefatta en hög risk för sjukskrivning av psykosociala skäl. 

Anledningen konstateras ofta vara att arbetstagaren upplever en så hög arbetsbelastning 

att personen i fråga hamnar i konflikt med de skyldigheter som följer av regelverket 

kring hur yrket ska utövas, så kallad samvetsstress.
8
 

Vård och omsorgsarbete är ett område där det förekommer flera olika lagstiftningar och 

där alla lagar anses lika viktiga och värdefulla
9
. Konkurrensen mellan lagstiftningarna 

                                                 
2
 Gullberg, Hans & Rundqvist, Karl-Ingvar, Arbetsmiljölagen: i lydelse den 1 juli 2014 : kommentarer 

och författningar, 17. uppl., Arbetsmiljöforum, Stockholm, 2014, 25. 
3
 Proposition 1999/2000:79. Från patient till medborgare – en nationell handlingsplan för 

handikappolitiken. 
4
 Brunt, David m.fl. Det är mitt hem – Vägledning om boende och boendestöd för personer med psykisk 

funktionsnedsättning. Rapport/Socialstyrelsen: 2010-12-26. www.socialstyrelsen.se, december 2010, 7. 
5
 Brusén, Peter m.fl. Personlig assistans som yrke. Rapport/Socialstyrelsen: 2007-123-24. 

www.socialstyrelsen.se, augusti 2007, 38. 
6
 Ibid, 8. 

7
 Socialstyrelsen. Resultat av remiss för begreppet brukare. 

https://www.socialstyrelsen.se/SiteCollectionDocuments/resultat-av-remiss-for-begreppet-brukare.pdf, 

2013-04-09, 1. 
8
 Skrivelse 2015/16:80. En arbetsmiljöstrategi för det moderna arbetslivet 2016-2020, 27. 

9
 Fazlic, Alen. Särskilt tillsynsområde Vård och omsorg i ordinärt boende. Rapport/Arbetsmiljöverket: 

AIGÖ 2007/48014. 2009-10-01, 18. 



  

 

 

på området konstateras bland annat av Arbetsmiljöverket (AV), som framhåller att den 

ger upphov till svåra ställningstaganden för arbetsgivaren
10

. 

En ytterligare dimension av dilemmat på området uppkommer när brukaren har en 

psykisk funktionsnedsättning, eftersom den enskilde då ofta har begränsad förmåga att 

själv kunna hävda sina rättigheter och intressen. Detta innebär  i sin tur en risk för att 

rätten till självbestämmande och inflytande begränsas.
11

  

Hur motstridigheterna slutligen får sin sin lösning i praktiken upplevs olika av 

brukarorganisationer och aktörer på arbetsmarknaden. Arbetsgivarna uppger sig se 

svårigheter i att hävda AML gentemot rättighetslagen LSS
12

, medan Autism- och 

Aspergerförbundet upplever att LSS ofta får stå tillbaka med förmån för 

arbetsmiljölagstiftningen
13

. Arbetstagarorganisationen Kommunal menar att 

arbetsmiljölagstiftningens efterlevnad i praktiken är beroende av en stark facklig 

organisation med skyddsombud som företräder vårdpersonalen. Utan ombuden fungerar 

inte arbetsmiljöarbetet tillfredsställande.
14

 

Det förefaller alltså som om den aktuella lagstiftningen inte ger klara direktiv kring hur 

konflikten ska hanteras i praktiken. Skärningspunkten mellan de rättsligt skilda kraven 

från LSS och AML väcker flera intressanta frågor, varav några kommer att beröras i 

denna uppsats. 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Uppsatsen avser inledningsvis att redogöra för de internationella åtaganden som utgör  

bakgrunden till LSS och AML. Vidare syftar uppsatsen till att belysa rättsliga aspekter 

av konkurrensen mellan lagarna samt hur dessa kan försätta verksamhetsutövare, åsyftat 

den juridiska person som står för verksamheten där insatser enligt LSS utförs, i ett 

rättsligt och etiskt dilemma. Med utgångspunkt i det föregående avser uppsatsen att 

exemplifiera hur kollisionen mellan lagarna kan hanteras av verksamhetsutövaren i 

                                                 
10

 Ibid, 6. 
11

 Brusén m.fl. Personlig assistans som yrke, 57. 
12

 Ibid, 39. 
13

 Autism- och Aspergerförbundet. LSS en viktig lag. April 2013. http://www.autism.se/lss_en_viktig_lag 

(Hämtad 2017-01-27). 
14

 Taxén, Oskar. Arbete på samma villkor som andra. 

https://www.kommunal.se/sites/kommunal.se/files/978_91_7479_437_1_arbete_pa_samma_villkor_som

_andra.pdf, 39. 



  

 

 

praktiken, utifrån aktuell lagstiftning samt vägledande uttalanden i förarbeten, 

rättspraxis och myndighetsavgöranden. Utredningen innefattar att jämförelser kommer 

att göras med hur liknande intressekonflikter behandlats rättsligt inom andra 

lagstiftningsområden. För att uppnå syftet kommer följande frågeställningar att 

behandlas: 

 Vilka intressen avser AML respektive LSS att skydda? 

 Hur kan en avvägning mellan dessa intressen göras, utifrån gällande rätt? 

1.3 Metod och material 

Uppsatsen utgår från en rättsdogmatisk metod där tolkning och systematisering av 

gällande rätt sker, de lege lata
15

. Inom den rättsdogmatiska metoden behandlas 

begränsningar som uppkommer genom maktutövning samt beslutsfattande av lagstiftare 

och domstolar. Metodens betydelse för rättsordningen i praktiken är väsentlig sett till 

rättssäkerhet för enskilda i form av rimlig förutsägbarhet samt rättstryggheten genom 

verksam kontroll av myndigheters beslutsfattande.
16

 Således är metoden ytterst lämplig 

för en kritisk  granskning av gällande rätt på förvaltningsområdet. 

Relevanta rättskällor för de delar av både LSS och AML som är aktuella redogörs för i 

syfte att åskådliggöra de skilda krav som ställs i lagstiftningarna. Det innefattar bland 

annat  föreskrifter utarbetade av såväl AV som Socialstyrelsen (SoS). Ytterligare 

presenteras vissa allmänna råd med koppling till föreskrifterna. Dessa råd är inte 

juridiskt bindande, men betraktas som reellt styrande normer
17

. Ett allmänt råd ger 

uttryck för den utfärdande myndighetens syn på hur lagstiftningen kan tillämpas.  

Enligt det rättsdogmatiska perspektivet ses rätten som avgörande för domstols- samt 

myndighetsbeslut.
18

 Därför studeras domstolsavgöranden från Kammarrätten (KR) och 

Högsta Förvaltningsdomstolen (HFD), liksom ett antal avgöranden av 

Justitieombudsmannen (JO). Urvalet av rättsfall har gjorts utifrån den avgränsning som 

gjorts för ämnesområdet, vilket även har indikerat att den andra frågeställning som 

uppsatsen behandlar är relativt obeprövad. Av den anledningen omfattas 

                                                 
15

 Peczenik, Aleksander. Juridikens allmänna läror. SvJT 2005, 249. 
16

 Jareborg, Nils. Rättsdogmatik som vetenskap. SvJT 2004, 4-5. 
17

 Bernitz, Ulf, Finna rätt: juristens källmaterial och arbetsmetoder, 12., [aktualiserade och 

kompletterade] uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 2012, 51. 
18

 Hydén, Håkan, Rättssociologi som rättsvetenskap, Studentlitteratur, Lund, 2002, 77-78. 



  

 

 

rättsutredningen av ett antal avgöranden från KR, vilket måste anses naturligt då det 

handlar om avgöranden i rättsfrågor som saknar ställningstaganden från högsta 

instans.
19

 Bland rättsfallen finns i komparativt syfte även praxis med koppling till arbete 

i skola samt ett regeringsbeslut efter överklagande av ett beslut från AV. På senare tid 

har överklagande av AV-beslut flyttats från regeringen till domstolarna, i syfte att 

avlasta regeringen
20

. 

Problem med den rättsdogmatiska metoden kan  uppstå när en rättsregel saknar 

normativt innehåll, eftersom den rättsdogmatiska metoden kräver normativ innebörd 

som utgångspunkt för tolkningen i det specifika fallet. I AML 2:1 uttrycks krav på att 

”arbetsmiljön ska vara tillfredställande med hänsyn till arbetets natur”, vilket skapar 

tolkningsproblem eftersom uttrycket ”tillfredsställande” är mycket vagt och i viss 

avsaknad av normativt innehåll.
21

 

Vid avsaknad av normativt innehåll i rätten krävs det efterföljande rekonstruktion och 

systematisering. Beträffande ramlagar, så som AML, kan detta göras genom 

kartläggning av beslutsfattande. Vilka normativa ståndpunkter som har bestämt utfallet 

blir en öppen empirisk fråga, vilken kräver granskning i varje enskilt ärende. Därigenom 

kan systematisering av avgöranden ge upphov till normativt generella mönster som i sin 

tur kan utgöra det rättsliga innehållet i ramlagen, vilket blir en nödvändig process för att 

besvara uppsatsens andra frågeställning. En tydlig definition av rättens innehåll blir 

därmed möjlig och kan lägga grund för vidare tillämpning.
22

 

Vidare föranleder uppsatsens andra frågeställning en diskussion utifrån ett 

rättssociologiskt perspektiv, där rättsliga faktorer integreras med samhälleliga orsaker 

respektive konsekvenser
23

. 

Uttalanden från tre stycken fall ur JO:s ämbetsberättelse behandlas i rättsutredningen. 

JO uttalar sig i ärenden som inte blir bedömda på annat sätt. Dessa uttalanden har därför 

i regel stor betydelse och följs oftast noggrant av myndigheter.
24

 Två av de behandlade  

                                                 
19

 Lehrberg, Bert, Praktisk juridisk metod, 7. [uppdaterade och omarb.] uppl., Iusté, Uppsala, 2014, 173-

174. 
20

 Ds 2007:032. Ny instansordning för arbetsmiljöärenden, 24. 
21

 Hydén. Rättssociologi som rättsvetenskap, 73-74. 
22

 Ibid, 74-75. 
23

 Ibid, 15. 
24

 Bernitz. Finna rätt: juristens källmaterial och arbetsmetoder, 141. 



  

 

 

fallen hänför sig till arbetsmiljöaspekten kontra Socialtjänstlagen (2001:453) (SoL) 

respektive Lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall (LVM). Dessa fall  har 

dock relevans även för LSS-problematiken, vilket bland annat kommer till uttryck 

genom att  JO i sin utredning hänvisar till SoL:s relation till LSS.  

Rättsutredningen i denna uppsats har sin utgångspunkt i en redogörelse för 

internationella åtaganden. Denna del åsyftar att belysa de övergripande aspekterna av 

intresseavvägningen. På funktionsnedsättning- respektive arbetsmiljöområdet återfinns 

konventioner från Förenta nationerna (FN) och Europarätten. Genom Sveriges 

medlemskap i Europeiska Unionen (EU) följer även ett antal åtaganden av relevans för 

denna uppsats.  

Rapporter från AV och SoS har använts i uppsatsen. Sådant material ska inte läsas utan 

kritik
25

, men dess användning här syftar endast till att belysa problemområdet i den 

inledande delen. På samma sätt, och med ännu större behov av källkritisk läsning och 

tolkning, har partsinlagor från Autism- och Aspergerförbundet och fackförbundet 

Kommunal (internetkällor) använts för att vidga perspektivet genom att redovisa hur en 

brukar- respektive arbetstagarorganisation ser på den lagkonkurrens som uppsatsen 

syftar till att undersöka. 

Slutligen kan nämnas att det i uppsatsens analysavsnitt kommer att hänföras till två 

stycken källor som inte omnämns i den föregående rättsutredningen. Det beror på att 

dessa källor utgör statistik av intresse för vidare forskning på området. 

1.4 Avgränsingar 

Uppsatsens frågeställningar innefattar inte allt arbete enligt LSS, utan begränsas till 

arbete i boendemiljö, inbegripet bostad med särskild service, avlösarservice i hemmet 

samt personlig assistans. Avgränsning görs även till arbetet med psykiskt 

funktionsnedsatta, med anledning av den komplexitet som ett psykiskt funktionhinder 

kan tillföra intressekonflikten. Uppsatsen behandlar inte heller alla sorters risker i 

arbetsmiljön. Den erkända samvetstressen hos personal inom vård och omsorg, utgör 

skäl för avgränsning till psykosociala aspekter av arbetsmiljön. Avgränsningarna görs 

även med hänsyn till uppsatsen omfattning, i syfte att undvika en försvagning av 

framställningen i övrigt. 

                                                 
25

 Bernitz. Finna Rätt, 194. 



  

 

 

1.5 Disposition 

Uppsatsens disposition utgår från fyra huvudkaptiel: inledning, rättsutredning, analys 

och slutsats. Varje huvudkapitel efterföljs av relevanta underrubriker, benämnda efter 

innehåll.  

Nästkommande huvudkapitel, rättsutredningen, åsyftar att framställa rättsmaterial med 

relevans för uppsatsens frågeställningar. Behandlingen av materialet görs hierarkiskt i 

enlighet med rättskälleläran. Internationella åtaganden på rättsområdet redogörs för 

inledningsvis under en egen underrubrik. Därefter presenteras lagstiftningens krav och 

intressen samt föreskrifter och allmänna råd från myndigheter, i inbördes ordning under 

rubriken ”Kolliderande intressen på flera nivåer”. Rättsutredningen avslutas med 

underrubriken ”Intresseavvägningen”, vilken redogör för uttalanden om lagstiftningens 

skyddsintressen med utgångspunkt i förarbeten och rättspraxis. 

Analysen redogör inledningsvis för ovan nämnda internationella åtagandens koppling 

till LSS och AML. Vidare följer en samlad diskussion kring intressekonfliktens lösning 

utifrån svenska författningar och förarbeten. Den rättsliga vägledningen kommenteras 

under nästföljande underrubrik. Här görs konstateranden utifrån presenterade domstols- 

och myndighetsbeslut. Efterföljande underrubik knyter an till utfallet i praktiken, med 

kommentarer på hur återfunnen vägledning i rättsfrågan kan få verkningar för enskilda 

rättssubjekt på området. Samma avsnitt innefattar ifrågasättande av anförda resonemang 

i vissa mål. Därefter följer underrubriken ”Ytterligare analys av dilemmat” där 

diskussion sker utifrån intressanta infallsvinklar underbyggda specifika omständigheter 

på vård- och omsorgsområdet. 

Uppsatsen avslutas med en slutsats där sammanfattande svar på uppsatsens 

frågeställningar presenteras, med utgångspunkt i genomförd analys. 



  

 

 

2 Rättsutredning 

2.1 Internationella åtaganden 

År 1967 anslöt sig Sverige till FN:s konvention om ekonomiska, sociala och kulturella 

rättigheter. Konventionen fastställer att varje människa har rätt till självbestämmande 

och ålägger konventionsstaterna att förverkliga samt respektera denna rätt.
26

 

För tio år sedan undertecknade Sverige en särskild FN-konvention om rättigheter för 

personer med funktionsnedsättning. Konventionen definierar uttrycket personer med 

funktionsnedsätttning innefatta bland annat ”personer med varaktiga fysiska, psykiska, 

intellektuella eller sensoriska funktionsnedsättningar, vilka i samspel med olika hinder 

kan motverka deras fulla och verkliga deltagande i samhället på samma villkor som 

andra”.
27

 Genom denna konvention erkänner staterna principen om respekt för den 

enskildes självbestämmande samt oberoende, innefattande friheten att göra egna val
28

. 

Vidare är staterna skyldiga att bland annat vidta alla de lagstiftningsåtgärder som krävs 

för att fullgöra de rättigheter som erkänns i konventionen
29

. Konventionen slår fast 

rätten till respekt för den egna fysiska och psykiska integriteten på lika villkor som 

andra
30

, vilken även kommer till uttryck i EU:s stadga om de grundläggande 

rättigheterna
31

. 

Den nyss nämnda EU-stadgan om de grundläggande rättigheterna fastställer individens 

rätt till respekt för sin bostad och privatliv
32

. Vidare anger stadgan att ”varje 

arbetstagare har rätt till hälsosamma, säkra och värdiga arbetsförhållanden”
33

. Inom EU-

rätten finns också ett EU-direktiv om åtgärder för att främja förbättringar av 

arbetstagarnas säkerhet och hälsa i arbetslivet. Detta direktiv innefattar en skyldighet för 

arbetsgivaren att ansvara för att trygga arbetstagarnas säkerhet ur samtliga aspekter 
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hänförda till arbetet
34

. Vidare åläggs arbetsgivaren att ”vidta tillräckliga åtgärder till 

skydd för arbetstagarnas säkerhet och hälsa”
35

. 

Även Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna (EKMR) 

fastställer varje människas rätt till respekt för sitt privatliv och hem
36

. Vidare förbjuder 

konventionen diskriminering gällande erhållandet av fastställda fri- och rättigheter 

utifrån grunden ”ställning i övrigt”
37

 – en förbjuden diskrimineringsgrund som enligt 

Europadomstolen i Strasbourg anses inkludera funktionsnedsättning
38

.  

2.2 Kolliderande intressen på flera nivåer 

2.2.1 Lagstiftningens krav och skyddsintressen 

AML ålägger arbetsgivaren att vidta alla nödvändiga åtgärder för att förebygga att 

arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall
39

, i enlighet med krav på bland annat att 

arbetsmiljön ska vara tillfredsställande med hänsyn till arbetets natur
40

. Dessa åtgärder 

ska vidtas med utgångspunkt från att allt som kan leda till ohälsa eller olycksfall ska 

ändras eller ersättas, i syfte att undanröja risken
41

. Vidare uppmärksammas en särskild 

risk för ohälsa och olycksfall vid ensamarbete
42

. 

Målet med verksamhet enligt LSS är att den enskilde får möjlighet att leva som andra
43

. 

Insatserna enligt lagen ska tillförsäkra den enskilde goda levnadsvillkor
44

. Vidare ska 

verksamheten grundas på respekt för den enskildes självbestämmanderätt och integritet, 

genom att i största möjliga utsträckning tillförsäkra inflytande och medbestämmande 

över de insatser som erbjuds
45

. 

Nedan redogörs för relevanta förarbetsuttalanden rörande ovannämnda lagrum (avsnitt 

2.3.1).  
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2.2.2 Föreskrifter och allmänna råd från myndigheter 

För att fullgöra sina skyldigheter att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet åläggs 

arbetsgivaren att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete, vilket innebär att undersöka, 

genomföra samt följa upp verksamheten
46

. Arbetet inbegriper bland annat psykologiska 

och sociala faktorer som har betydelse för arbetsmiljön
47

. Inom ramen för arbete ställs 

diverse krav på arbetsgivaren att regelbundet undersöka samt bedöma risker i arbetet 

samt att vidta de åtgärder som behövs för att uppnå en tillfredsställande arbetsmiljö
48

. 

Krav återfinns även på skriftliga rutiner, policys, instruktioner, riskbedömningar, 

handlingsplaner och årliga uppföljningar
49

. 

Gällande ensamarbete ställs krav på att arbetstagaren har den utbildning, information 

och introduktion som fordras för att utföra arbetet ensam
50

. Ensamarbete ska inte 

innebära att arbetstagaren utsätts för större risk för skada än om kollegor hade varit 

närvarande, varför åtgärder i detta syfte ska vidtas så långt det är möjligt
51

. 

Direktkontakt med andra arbetstagare eller människor ska eftersträvas om det medför en 

stark psykisk påfrestning att utföra arbetet ensam. De allmänna råden till föreskriften 

anger att denna direktkontakt kan tillgodoses genom arbetet avbryts regelbundet genom 

till exempel raster där kontakt med andra människor möjliggörs.
 52

 

Liknande krav ställs på arbetsgivaren i verksamheter med risk för våld eller hot om 

våld. Tillräcklig utbildning, information samt instruktioner ska ges arbetstagaren för ett 

säkert och tillfredsställande tryggt arbete.
53

 I verksamheter där risken bedöms vara 

återkommande ska arbetstagarna tillhandahållas särskilt stöd och handledning
54

. Vidare 

får inte arbete med påtaglig risk för våld eller hot om våld utföras i form av 

ensamarbete
55

. 

I relativt nya föreskrifter från AV åläggs arbetsgivaren även att tillgodose en god 

organisatorisk och social arbetsmiljö, där en av förutsättningarna är att arbetstagarna ges 
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delaktighet
56

. Vid förekomst av arbetsuppgifter eller situationer som kan innebära stark 

psykisk påfrestning för arbetstagaren ska arbetsgivaren vidta åtgärder för att motverka 

att arbetet leder till ohälsa. I de allmänna råden till föreskrifterna exemplifieras sådana 

arbetsuppgifter eller situationer  med att bemöta människor i svåra situationer samt att 

fatta svåra beslut där ett etiskt dilemma föreligger. Såsom exempel på åtgärder som bör 

övervägas vid starkt psykiskt påfrestande arbete nämns i råden regelbunden 

handledning, särskilda utbildningsinsatser samt rutiner för hur krävande situationer i 

arbetet med en brukare ska hanteras.
 57

 

I sina allmänna råd om kunskaper hos personal som ger stöd, service eller omsorg enligt 

SoL och LSS framhåller SoS att personalen åtminstone bör ha kunskap om brukens rätt 

till självbestämmande, intergritet och inflytande samt fömåga till ett respektfullt 

bemötande. Vidare bör personalen ha kännedom hur funktionsnedsättningar kan 

påverka den enskildes levnadsvillkor. Arbetsgivaren uppmanas att se till att  personalen 

får fortbildning och handledning  vid behov.
58

  

Utöver dessa allmänna råd gällande personalens kompetens ställer SoS i en särskild 

föreskrift om hem för vård eller boende krav på föreståndaren för verksamheten, det vill 

säga personalens närmsta chef. Chefen ska bland annat ha erfarenhet av liknande 

verksamhet samt personlig lämplighet. I anslutande allmänna råd sägs att chefen bör ha 

kunskap om regelverket på socialtjänstens område samt det regelverk som rör 

vekrsamhet i form av hem för vård eller boende.
59

 

Enligt samma föreskrift ska arbetssätt och metoder vid arbete i boende vara utformade 

med respekt för brukarens personliga intergritet
60

. Även lokalerna i hemmet ska vara 

utformade med hänsyn till den personliga intergriteten, samtidigt som de ska vara 

ändamålsenliga för den verksamhet som bedrivs
61

. 
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2.3 Intresseavvägningen 

2.3.1 Förarbeten 

I det ursprungliga förarbetet till AML framgår det att SoS i ett remissvar 

uppmärksammat risken för lagkonkurrens mellan kraven på en tillfredsställande 

arbetsmiljö och krav från annan lagstiftning. Här betonar myndigheten att omsorgen om 

brukaren måste vara huvudmålet för verksamheten. Lagstiftaren påpekar som 

kommentar till detta att det finns möjlighet att anpassa arbetsuppgifternas art och 

ändamål med hänsyn till  arbetets natur. Detta kommer till uttryck i lagtexten genom 

formuleringen i AML 2:1 ”med hänsyn till arbetets natur”, för att tydliggöra att en 

avvägning måste göras mot andra väsentliga intressen.
62

 

Vidare uttalar lagstiftaren att vid situationer då krav från olika lagar står emot varandra 

bör lösning ske genom ”en rimlig avvägning av tyngden hos olika intressen”, eftersom 

någon generell lösning enligt lagstiftaren inte är möjlig. Lagstiftaren uppmanar slutligen 

berörda myndigheter att utfärda närmare föreskrifter om problematik uppkommer.
63

 

Avseende de krav som ställs på arbetsmiljön reglerade i lagens andra kapitel, ska en 

nyanserad bedömnings göras. Åtgärder för att förbättra arbetsmiljön får inte vara 

”orimliga i förhållande till de resultat som kan uppnås”.
64

 

Problemet med oklarheter i förhållandet mellan AML och annan lagstiftning tas upp  av 

Lagrådet i dess yttrande i propositionen till 1991 års ändringar i lagen. Lagrådet 

bekräftar att en avvägning är nödvändig i de fall då kraven i AML möter krav från 

annan lagstiftning. Samtidigt ger rådet uttryck för en avsaknad av denna typ av 

avvägning i lagens tre första kapitel och av besked om vägledande principer i fall då 

bland annat ändamålsenligheten i en viss verksamhet ska vägas mot risken för ohälsa.  

Bristen på sådan vägledning i lagstiftningen har en benägenhet att skapa osäkerhet om 

lagens rätta innebörd, enligt rådet. Vidare anförs att denna osäkerhet överförs på 

arbetsgivare och berörda domstolar. Mot denna bakgrund föreslår Lagrådet tre 

omarbetningar av lagen. Rådet anser att den kategoriska utformningen av lagens tre 

första kapitlen bör minskas, att lagtexten ska upplysa om att kravet på en god 

arbetsmiljö kan fordra avvägning mot andra intressen samt att lagens ordalydelse bör ge 
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någon sorts fingervisning gällande vilken tyngd olika faktorer ska anses ha vid en sådan 

avvägning. Förändringarna konstateras av lagrådet inte kunna genomföras i det 

nuvarande lagstiftningsärendet, men de bör tas i beaktande vid kommande översyn av 

lagstiftningen.
65

 

Även Svenska arbetsgivareföreningen (SAF) anför i sitt remissvar att formuleringen 

”med hänsyn till arbetets natur”, inte är tillräcklig för att uppmärksamma den 

intresseavvägning som måste göras. Vidare menar SAF att lagändringen inte heller 

tydliggör att kravet på arbetsmiljöåtgärder  ska vara rimligt i proportion till vilket 

resultat som kan uppnås.
 66

  

Regeringen bemöter i propositionen SAF:s och lagrådets uttalanden samt förslag på 

omarbetningar av AML, genom att bland annat hänvisa till uttalandena i det 

ursprungliga förarbetet gällande lagtextens utformning och dess syften. Gällande lagens 

ordalydelse anser Regeringen att det inte är möjligt att i syfte att bidra med vägledning 

för tillämpningen ange samtliga intressen som bör tas hänsyn till. Någon ändring av 

lagtexten i den aktuella delen föreslås därför inte i propositionen.
67

 

Förarbetet till LSS specifiserar principen om självbestämmande till att handla om att 

försvara rätten till intergritet. Vid försvarandet av denna rätt kan ibland en 

ställföreträdare vara nödvändig för bland annat personer med svår funktionsnedsättning. 

Att företrädas av en ställföreträdare försätter emellertid brukaren i en bereondeställning, 

vilket innebär att en sådan relation kräver stor vaksamhet för att inte missbrukas. 

Lagstiftaren framhåller vidare att ju mer nedsatt självbestämmandet är hos den enskilde, 

desto mer utsatt är dennes intergritet. Behovet av solidariska samhällsinsatser till stöd 

för den enskilde blir därmed större. Slutligen understryker lagstiftaren att ”Alla 

människors värde är lika, alla har samma mänskliga rättigheter och samma rätt att få 

dem respekterade. Oavsett förlust av eller tillgång till den ena eller andra individuella 

förmågan”.
68
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2.3.2 Praxis 

JO har prövat lagkonkurrens med AML i förhållande till flera lagar, däribland LSS. I 

det senare fallet hänvisar ombudsmannen till de resonemang som förts vid tidigare JO-

beslut gällande AML:s konflikt med de socialrättsliga lagarna LVM respektive SoL.
69

 

Gällande LVM har JO i ett fall uttalat att lagarnas uppbyggnad medför att 

arbetsmiljöskäl inte kan påverka den behandlingsskyldighet som följer av vårdlagen
70

. 

JO hänvisar till resonemanget i LVM-beslutet när konkurrensen med SoL ska utredas i 

ett annat fall. I detta fall anför ombudsmannen att eftersom SoL inte klart uttrycker vilka 

insatser som ska utföras i ett specifikt fall, kan verksamhetsutövaren erbjuda insats av 

annat slag för att tillgodose den enskildes behov om arbetsmiljöskäl skulle utgöra hinder 

mot en specifik insats. Samtidigt konstateras det att arbetsmiljöaspekten aldrig får 

medföra att den enskilde helt står utan erforderlig hjälp.
71

 

Gällande situationer då AML och LSS är tillämpliga samtidigt, anför JO att om samtliga 

möjliga åtgärder för att åstadkomma en godtagbar arbetsmiljö har uttömts, bör 

verksamhetsutövaren även här lagenligt kunna erbjuda insatsen i annan form. Även om 

JO diskuteterar paralleller med SoL:s förhållande till AML, betonar ombudsmannen att 

tidigare bedömning gällande konflikten mellan AML och SoL inte automatiskt kan 

överföras på situationen mellan AML och LSS. Orsaken handlar om en grundläggande 

skillnad mellan SoL och LSS – att den sistnämnda innehåller klart uttryckta insatser 

som verksamhetsutövaren är skyldig att erbjuda. Detta ställer enligt JO stora krav på 

verksamhetsutövaren att erbjuda en rimlig arbetsmiljö, så att både AML och LSS kan 

tillämpas korrekt i praktiken.
72

 

Avseende möjligheten att erbjuda bostadsinsats i annan form, återfinns exempel i praxis 

där verksamhetsutövaren tillåts att erbjuda en brukare en annan lägenhet än den som 

brukaren ursprungligen har erbjudits samt tackat ja till. I det fall som här åsyftas var 

anledningen att den först erbjudna bostaden avvecklats av arbetsmiljöskäl
73

. Vidare har 

HFD tillåtit förflyttning av en brukare som bott i sin  lägenhet i sex år. Brukaren flyttade 

initialt till denna lägenhet inför sin skolgång eftersom hennes hjälpbehov inte kunde 

tillgodoses på något boende i hemkommunen. Men sedan studierna avslutats krävde 
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hemkommunen att LSS-insatsen skulle utföras av den, vilket skulle innebära att 

brukaren fick flytta. HFD konstaterar att flytten har ”betydande faktiskta verkningar” 

för den enskilde, men framhåller även att kommunen måste ges ett visst tidsmässigt 

utrymme för att ändra verkställigheten av ett beslut. I det aktuella fallet anser domstolen 

att sex år är förenligt med ett visst tidsmässigt utrymme. Därutöver menar domstolen att 

det alltid innebär en påfrestning att tvingas flytta, men att de negativa följderna kan 

minskas genom framförhållning och planering. Med utgångspunkt i det anförda menar 

domstolen att kravet på goda levnadsvillkor kan tillföräkras den enskilde genom det 

ändrade beslutet, trots att flytten sker mot brukarens  vilja.
74

 

JO betonar att verksamhet enligt LSS baseras på principen om den enskildes 

självbestämmanderätt och integritet. Vidare anförs att den enskilde i största möjliga 

utsträckning ska ges inflytande och medbestämmande över berättigade insatser. Frågan 

gällande hur en gränsdragning kan göras mellan brukarens inflytande och 

medbestämmande respektive verksamhetsutövarens skyldighet att tillhandahålla 

insatsen i enlighet med arbetsmiljölagstiftningen anser JO  omöjlig att göra några 

generella uttalanden om. Rättsläget i denna fråga framstår alltså enligt  JO  som oklart, 

vilket föranleder ombudsmannen att sända en kopia av beslutet till Socialdepartementet 

för att uppmärksamma detta.
75

  

Det oklara rättsläget uppmärksammas samma år i en motion till riksdagen där 

tillsynsmyndigheterna uppmanas att se över tolkningen av lagarna, i syfte att bistå 

arbetsgivare samt arbetstagare med tolkning av gällande regler och villkor.
76

 Motionen 

avslås av riksdagen i enlighet med utskottsbehandlingen där utskottet hänvisar till 

pågående kommittédirektiv, som handlar om att utreda dispositiva regler om 

systematiskt arbetsmiljöarbete samt rehabilitering i syfte att ge arbetsmarknadens parter 

möjlighet till egen reglering om hur skyldigheterna ska fullgöras
77

 

Kammarrättens i Jönköping dom den 14 januari 2010 i mål 360-09 

Detta  avgörande, som är av särskilt intresse för uppsatsens andra frågeställning, 

innefattar en prövning av brukarens rätt att röka i sin bostad i förhållande till 
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personalens rätt till en god arbetsmiljö. I domskälen konstateras det ostridigt att ett 

utfärdande av förbud för brukaren att röka i sin egen lägenhet inte var möjligt, samtidigt 

som personalen var tvungna att vistas i lägenheten för att kunna utföra de insatser som 

enskilde har rätt till enligt LSS. Avgörande blir, enligt KR, frågan huruvida 

arbetsgivaren har vidtagit tillräckliga åtgärder för att arbetsmiljön ska betraktas vara 

tillfredställande i enlighet med AML 2:1.  

Omständigheterna i målet är bland annat följande. Verksamhetsutövaren har i det 

aktuella fallet i anslutning till gruppbostaden anordnat ett självventilerande rökrum med 

infravärme för att kunna användas året runt, vilket brukarna uppmuntrats att använda. 

Vidare har verksamhetsutövaren förmedlat ett önskemål till brukarna om att inte röka i 

sina lägenheter när personalen är där. Ventilationen i lägenheterna uppfyller de krav 

som ställs på bostäder och varje lägenhet har flera vädringsfönster. Arbetsfördelningen 

har även anpassats så att personalen roterar mellan att arbeta hos de brukare som röker 

mest. Arbetsgivaren har ytterligare köpt in skyddsutrustning i form av skyddsmasker. 

Slutligen finns det en personalpolicy som fastställer att personal ska erbjudas 

omplacering om personen inte vill vistas i arbetsmiljö med risk för kontakt med 

tobaksrök. 

SoS har yttrat sig i målet på begäran av KR. Myndigheten anser det vara tvivelaktigt hur 

långt en verksamhetsutövare kan gå när det handlar om att hänvisa brukaren till att avstå 

från lagliga aktiviteter, med hänsyn till LSS grundsyn på respekt för brukarens 

självbestämmande och integritet. 

KR hänvisar i domskälen till förarbetet till AML där en nyanserad bedömning gällande 

krav på arbetsmiljön framhålls vara nödvändig och åtgärder till förbättring av 

arbetsmiljön inte får vara orimliga gentemot de resultat som kan uppnås. Här gör rätten 

bedömningen att de vidtagna åtgärderna ska anses vara tillräckliga i enlighet med AML, 

med hänsyn till brukarnas funktionsnedsättning. Ett åläggande att vidta ytterligare 

åtgärder fastställs vara orimligt i förhållande till de resultat som kan uppnås. 

Vidare konstaterar rätten att det i vissa branscher kan vara oundvikligt att arbetstagare i 

viss utsträckning utsätts för risk för ohälsa och att arbetsmiljöaspekten då kan få ge vika 

för tyngre vägande intressen. Bedömningen görs att oavsett tilltagna åtgärder kommer 

det att hända att brukarna röker när personalen är närvarande. Slutbedömningen blir att   



  

 

 

lagkonkurrensen mellan LSS och AML i detta fall får avgöras så att den enskildes 

behov av stöd och hjälp måste anses väga tyngre än arbetsmiljöaspekten.  

HFD 2012 ref. 62 

I detta mål hade KR ursprungligen upphävt en kommuns beslut om att förbjuda en 

pojkes personliga assistent, tillika vårdnadshavare, att vistas i skolan med hänvisning till 

risker i arbetsmiljön för skolans personal samt övriga elever. 

HFD upphäver KR:s dom och vilket innebär att man godtar kommunens beslut. I 

utredningen inför HFD:s dom inhämtas yttranden från SoS och Sveriges Kommuner och 

Landsting (SKL). SoS noterar att pojkens LSS-beslut medger att det finns särskilda skäl 

för personlig assistans, med hänsyn till hans svårigheter att kommunicera. Med 

anledning av det anförda menar SoS att kommunens beslut är lagenligt, så länge 

pojkens behov av stöd inte är av sådan art att det endast är hans vårdnadshavare som 

kan bistå honom i kommunikationen. SKL fastställer i sitt yttrande att den enskilde har 

en ovillkorlig rätt till insatsen samt att största möjliga inflytande och medbestämmande 

över utförandet ska ges, men att den enskilde inte kan ges ett totalt inflytande då 

insatsen utförs i känsliga miljöer såsom i skolan. HFD medger att kommunens beslut 

innebär en begränsning av pojkens rätt att välja vem som ska utföra den insats han är 

beviljad, men betonar att pojken inte nekas själva insatsen. Slutligen anför HFD att den 

som är ytterst ansvarig för arbetsmiljön är skyldig att vidta åtgärder enligt AML för att 

uppnå en god arbetsmiljö, vilka kan innebära ingripanden där en person som genom sitt 

uppträdande har en negativ effekt på arbetsmiljön förbjuds att vistas där. 

Regeringsbeslut N2003/5240/ARM, 2004-10-21 

Ärendet gäller arbete i enskilt hem, där AV  bland annat har beslutat om att till viss del 

förbjuda ensamarbete på grund av brister i arbetsmiljön orsakade av brukarens make 

med missbruksproblem. Maken till brukaren har uttalat verbala hot om våld, 

kränkningar och sexuella anspelningar mot personalen. AV anger att arbetssituationen 

för personalen innebär allvarlig och omedelbar fara för personskada. Beslutet medför ett 

förbud mot ensamarbete, med undantag för tillfällen då brukaren befinner sig utanför 

sin bostad utan makens närvaro. Kommunen överklagade AV:s beslut till Regeringen 

med yrkande om att Regeringen ändrar AV:s beslut till att endast gälla tillfällen då 

maken är närvarande alternativt när han befinner sig i bostaden, men inte uppträder 



  

 

 

hotfullt. Kommunen hävdar positiva effekter för brukaren av att slippa 

dubbelbemanning i bostaden samt att maken kan provoceras av åtgärden. Underlag för 

beslut gällande behov av dubbelbemanning ska, enligt kommunen, bland annat utgöras 

av personalens bedömning av det dagsaktuella läget. Personalens förmåga att göra 

denna bedömning stärks av kontinuerlig handledning.  

AV anser däremot inte detta vara tillräckligt med hänvisning till att personalen saknar 

särskild utbildning, att de har svårt att delta vid handledning som erbjuds på grund av 

brist på ersättare enligt skyddsombud samt att arbetsskadeanmälningar har tillkommit.  

Regeringen betonar i sitt avgörande att ensamarbete i kombination med hot om våld 

eller trakasserier kan medföra stark psykisk påfrestning för personalen. Vidare anförs att 

dessa hot och trakasserier från brukarens make har visat sig ske regelbundet samt att 

dessa risker inte går att utesluta trots att han för tillfället inte är närvarande i bostaden, 

då han kan komma tillbaka när han vill. Även Regeringen tar fasta på personalens brist 

på specialkompetens inom området. Regeringen fastställer AV:s beslut. 



  

 

 

 

3 Analys 

3.1 En internationell utgångspunkt 
LSS som nationell lag införlivar ett flertal svenska internationella åtaganden. Rätten till 

självbestämmande, valfrihet samt respekten för den psykiska och fysiska integriteten är 

ålägganden på funktionshinderområdet som återfinns i både LSS och internationella 

konventioner
78

. En fundamental aspekt på området är funktionsnedsättning och dess 

koppling till mänskliga rättigheter. Genom EKMR betonas varje människas rätt till 

respekt för privatliv och hem
79

. Vidare förbjuds diskriminering på grund av 

funktionsnedsättning, genom att funktionsnedsättning räknas som en sådan 

diskrimineringsgrund som täcks in av begreppet ”ställning i övrigt” i EKMR:s 

diskrimineringsförbud
80

. Kopplingen till mänskliga rättigheter återfinns även i 

förarbetet till LSS
81

. Likaså återfinns rättigheter på arbetsmiljöområdet i svenska 

internationella åtaganden, vilka har redogjorts för ovan. Som exempel kan nämnas att 

AML 3:2 med åläggande för arbetsgivaren att vidta tillräckliga åtgärder har sin 

utgångspunkt i EU-direktiv
82

. 

3.1.1 Intressekonflikten – En problematik på enbart nationell nivå? 

De internationella aspekterna måste beaktas när man försöker dra slutsatser om gällande 

rätt på ett sådant område som denna uppsats rör sig inom – särskilt när det gäller den 

Europarättsliga regleringen som har en särskild ställning i svensk rätt genom vårt 

medlemskap i EU. Såvitt rättsutredningen inom ramen för uppsatsen kunnat utröna,  

saknas emellertid internationell praxis med direkt koppling till intressekonflikten mellan 

den enskildes självbestämmanderätt samt arbetstagarens rätt till en god arbetsmiljö. Inte 

heller något av de rättsfall som tas upp i rättsutredningen hänvisar till  internationell 

lagstiftning eller praxis i sina domskäl. 
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3.2 Intressekonflikten i svenska författningar och förarbeten 

Den svenska lagstiftaren har själv förutsett risken för intressekonflikt mellan AML och 

annan lagstiftning, redan drygt tjugo år innan LSS tillkom
83

. I detta skede görs dock 

endast hänvisning till hur resonemang bör föras utifrån ”en rimlig avvägning av tyngden 

hos olika intressen”
84

 samt till att det ska göras en nyanserad bedömning, med 

beaktande av att ”de insatser som krävs för att förbättra arbetsmiljön [inte får] vara 

orimliga i förhållande till de resultat som kan uppnås”
85

. Här återfinns alltså viss, men 

mycket allmän, vägledning till svar på uppsatsens andra frågeställning. 

Trots uppmärksammande av risk för lagkonkurrens i lagens förarbete antyder AML i sin 

ordalydelse behovet av en intresseavvägning endast genom formuleringen 

”Arbetsmiljön ska vara tillfredställande med hänsyn till arbetets natur” i 2:1 1 st
86

. Detta 

kan anses naturligt, eftersom AML är en ramlag med grundläggande bestämmelser och 

översiktliga krav. Lagstiftaren överlämnar detaljregleringen till ansvariga myndigheter, 

genom utfärdande av föreskrifter.
87

 Det kan dock, i ett konstitutionellt perspektiv, anses 

högst tveksamt om lagstiftaren kan överlämna till lägre nivåer att lösa intressekonflikter 

som uppstår till följd av att två eller flera lagar enligt sin ordalydelse är motstridiga i 

förhållande till varandra. 

Intressekonflikten blir både konkret och tydlig i en föreskrift från SoS, där det i en och 

samma paragraf ställs krav på att ett hem ska vara ändamålsenligt för den verksamhet 

som bedrivs, samtidigt som utformningen av hemmet ska baseras på hänsyn till den 

personliga integriteten
88

. Närmare granskning av utfärdade föreskrifter på området visar 

på regler om hur arbetsprocessen praktiskt ska utföras, krav på skriftliga dokument samt 

en kombination av krav och råd gällande personalens kompetens. Föreskrifterna är alltså 

utfärdade med preciserande av gällande krav samt råd på både arbetsmiljö- och 

socialtjänstområdet, men med en avsaknad av konkret vägledning gällande den 

nödvändiga intresseavvägningen.
89
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3.3 Rättslig vägledning 

Bristen på vägledning inom området anses av Lagrådet riskera att skapa osäkerhet kring 

lagens rätta innebörd, vilket överförs på arbetsgivare och domstolar
90

. Hur förs då 

resonemang kring dilemmat i den rättspraxis som redovisats ovan? 

Ur ett brukarperspektiv kan det konstateras att det i ovan refererad praxis resoneras 

kring brukarens självbestämmande, integritet, inflytande, medbestämmande samt 

funktionsnedsättning i domskälen. Dessa rättigheter och funktionshindret i sig är 

däremot inte alltid ett argument för att brukarens ståndpunkt bör gå före 

arbetsmiljöaspekten. I ett av avgörandena
91

 konstateras det att en pojkes behov av hjälp 

med kommunikationen inte var av så komplex art att insatsens utförande skulle vara 

begränsad till att endast kunna utföras av en specifik assistent, vilket ansågs berättiga att 

hans  assistent förbjöds att vistas på hans skola. I samma dom konstateras även att 

inflytande och medbestämmande ska ges i största möjliga mån, vilket enligt sin 

ordalydelse möjliggör viss inskränkning. 

Resonemang förs kring den psykiska påfrestningen för personalen, deras professionella 

förutsättningar samt regelbundenheten på händelserna, utifrån ett arbetstagarperspektiv. 

Verksamhetsutövaren måste se till att personalen har förutsättningar nog för att klara av 

att uppfylla de krav man som arbetsgivare ställer på dem. Dessa förutsättningar kan 

handla om särskild utbildning eller kontinuerlig handledning
92

. 

 Praxis ger dock bara begränad  vägledning i huvudfrågan kring hanteringen av 

lagkonkurrensen mellan AML och LSS för verksamhetsutövare. Grundläggande kan det 

konstateras att brukaren har ovillkorlig rätt till insatsen
93

, vilket kan kopplas till den 

primära skillnaden mellan SoL och LSS – att insatserna klart uttrycks i speciallagen
94

. 

Vidare framhåller KR det vara oundvikligt att arbetstagare utsätts för risk för ohälsa i 

vissa branscher, vilket innebär att arbetsmiljöaspekten kan få ge vika i vissa 

situationer
95

. Den rimlighetssavvägning som refereras till i förarbetet till AML utgör 

ofta del av domskälen i praxis. Avvägningen görs bland annat vid bedömning av 

huruvida verksamhetsutövaren har vidtagit tillräckliga åtgärder, enligt AML 3:2. 
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Tillräckliga åtgärder kan enligt praxis exempelvis vara att verksamhetsutövaren har 

försett personalen med skyddsutrustning, att det finns en skriftlig policy för den 

specifika situationen samt att information om önskvärt beteende har framförts till 

brukaren i försök till att uppnå förståelse för personalens situation. Kraven på 

omfattningen av verksamhetsutövarens åtgärder tycks även stå i relation till vilken typ 

av arbetsmiljöpåverkande aktivitet det är fråga om från brukarens sida, bland annat  

huruvida det handlar om en laglig aktivitet eller inte.
96

 

Viss vägledning finns också kring situationer då åtgärder från arbetsgivarens sida inte 

anses ha varit tillräckliga. Sådana situationer kan handla om att personalen saknar 

specialkompetens på området och inte bedöms ha de rätta förutsättningarna för att 

kunna delta vid kontinuerlig handledning till följd av brist på ersättare i verksamheten 

samt att regelbundna händelser utsätter personalen för stark psykisk påfrestning. Vid 

sådana situationer bedöms arbetsgivaren vara skyldig att ordna så att personalen har 

tillräcklig kompetens för att utföra sina arbetsuppgifter på ett tillfredställande sätt samt 

att de har förutsättningar att delta i handledning eller annan fortbildning som erbjuds 

inom tjänsten. Även dubbelbemanning bedöms vara en nödvändig åtgärd då den 

psykiska påfrestningen blir en arbetsmiljörisk i kombination med ensamarbete. 
97

 Först 

sedan sådan åtgärder vidtagits tycks det, enligt praxis, bli aktuellt att överväga 

inskränkningar eller begränsningar rörande de LSS-insatser som är aktuella. 

3.3.1 Utrymme för komparativ tolkning 

I intressekonflikten mellan AML och LSS tycks det finnas relativt stort utrymme för 

komprativ tolkning av avgöranden. JO använder sig av komparativa uttalanden i 

jämförelser mellan LSS och de två andra socialrättsliga lagarna SoL och LVM. 

Samtidigt krävs det ett kritiskt förhållningssätt till hur olika intressen avvägts i de 

avgöranden som används i ett komparativt syfte. I det ovan refererade 

regeringsbeslutet
98

 grundar sig domskälen på arbetstagarnas intressen ur 

arbetsmiljösynpunkt vägda mot kommunens ekonomiska intressen att undvika 

dubbelbemanning, snarare än mot den enskildes rättigheter. Därav bör endast slutsatser 

om arbetsgivarens skyldigheter att vidta åtgärder i relation till arbetstagarnas rättigheter 

i arbetsmiljön vid arbete förenat med risk för våld och hot om våld dras. 
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Praxis tycks inte heller göra någon större skillnad i bedömningen mellan 

arbetsmiljökraven och brukarens rättigheter, beroende på om arbetsmiljöproblemen 

hänförs till brukarens hem eller inte. En likvärdig avvägning görs med bakgrund i 

brukarens självbestämmanderätt, rätt till inflytande, funktionsnedsättning samt åtgärder 

vidtagna ur arbetsmiljösynpunkt oavsett om det är fråga om det är fråga om hemmiljö 

eller någon annan miljö
99

. Trots detta borde det kanske vara av betydelse huruvida 

arbetsmiljöriskerna hänför sig till brukens hem eller inte, vid en intresseavvägning. Med 

koppling till uttrycket ”att leva som andra” kan det konstateras att trots denna 

målsättning är valfriheten, självbestämmandet och intergriteten i hemmet starkare för 

personer utan funktionsnedsättning. En sysselsättning såsom skolgång eller arbete har 

alltid en koppling till vissa förpliktelser, men hemmet bör anses vara en okränkbar plats 

enligt min mening. 

När man gör en komparativ tolkning på området kan det vara en rimlig metod att 

diskussionen kring intressekonflikten först läggs på en nivå där en allmän avvägning 

mellan respektive parts rättigheter primärt görs, för att sedan tillföra specifika  

omständigheter som till exempel att arbetet utförs i den enskildes hem. 

3.4 Utfall i praktiken 

3.4.1 Faktiska verkningar för både den enskilde och personalen 

Det finns delar av redogjord praxis som tillåts att ifrågasättas ur brukarsynpunkt. HFD 

för resonemang som inte tycks vara fullt förenliga med verksamhetens mål enligt LSS – 

att leva som andra. I domskälen görs uttalandet ”Att tvingas flytta innebär alltid en 

påfrestning”
100

, vilket kan tolkas som en normalisering av situationer då en människa 

tvingas till flytt från sin privata bostad eftersom dessa situationer tycks anses vanligt 

förekommande. I vilka situationer tvingas en person, utan behov av LSS-insatser, att 

flytta mot sin vilja av andra anledningar än sin egen misskötsel? HFD:s uttalande kan 

även ställas i relation till besittningsskyddet för bostadshyresgäster i 12:46 JB, där 

huvudregeln är att hyresgästen har rätt till förlängning.  

I samma dom framhåller HFD att en kommun har rätt till ett visst tidsmässigt utrymme 

för att ändra verkställigheten i ett beslut. I det  fallet hade den enskilde bott i sin  bostad 

                                                 
99

 Kammarrättens i Jönköping dom den 14 januari 2010 i mål 360-09 jfr. HFD 2012 ref. 62. 
100

 HFD 2012 ref. 59. 



  

 

 

i sex år, vilket domstolen anser överensstämma med ett visst tidsmässigt utrymme.
101

 

Huruvida ett visst tidsmässigt utrymme bör anses förenligt med sex år i ett sammanhang 

som handlar om levnadsår i sin privata bostad, bör ifrågasättas. På sex år är det mycket 

troligt att en människa hinner etablera viktiga personliga kontakter i området och 

utveckla sin trygghet i vardagen med detta hem som utgångspunkt. Det faktum att den 

enskilde själv i detta avgörande motsätter sig förflyttningen ger stöd för detta antagande.  

Avgöranden där en intresseavvägning görs medför alltid en viss negativ verkan för den 

part vars intressen tillmäts mindre tyngd, även ur arbetstagarsynpunkt. Utfallet i ett av 

avgörandena
102

 tvingar arbetstagarna att acceptera en arbetsmiljö med regelbunden risk 

för passiv rökning. De rättigheter arbetstagaren har kvar i detta fall är rätten att säga upp 

sig, alternativt rätt till omplacering i enlighet med arbetsgivarens policy. En 

omplacering behöver inte vara förenlig med en positivt upplevd åtgärd för den enskilde 

arbetstagaren, eftersom det kan finnas andra aspekter av arbetet på den aktuella 

arbetsplatsen som skapar trivsel och en vilja att arbeta kvar. Här uppmärksammas risken 

för samvetsstress hos personal inom vård- och omsorg. 

3.4.2 Utmaningar för verksamhetsutövaren 

Flera myndigheter noterar hur lagkonkurrensen, i kombination med bristande rättslig 

vägledning, i praktiken utgör en svår uppgift för verksamhetsutövaren att lösa
103

. 

Framlagd rättsutredning tyder på flera utmaningar för arbetsgivare inom vård och 

omsorg. Primärt kräver intressekonflikten mycket av första linjens chefer, det vill säga 

den ledning som står närmast verksamheten i fråga. En väl genomförd avvägning 

mellan intressen hänförda till AML respektive LSS kräver god kunskap kring två skilda 

rättsområden, i kombination med kreativitet och lösningsfokus. Då stöd samt 

vägledning från rättskällor på området kan anses en aning bristfällig, blir rollen som 

första linjens chef av alltmer avgörande karaktär, samtidigt som bedömningen blir 

tämligen subjektiv. 

Det föregående innebär inte endast utmaningar för första linjens chef att lösa, utan även 

för verksamhetsutövarens organisation i stort. Rollen som första linjens chef i sig samt 

föreskrivna råd gällande kunskap om både regelverket på socialtjänstens område och 
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området för verksamhet i form av hem för vård eller boende
104

, innebär att   

rekryteringen av dessa  chefer får en väsentlig betydelse för utfallet av lagtillämpningen 

i praktiken. Vidare ställs ökade krav på HR-avdelningens konsulterande funktion samt 

kunskap på området, i strävan att uppnå en sorts enighet i frågor kring lagkonkurrensen 

på organisatorisk nivå. 

Utöver kraven förenade med rollen som första linjens chef, ställs krav på 

vårdpersonalen. Flera rättskällor hänvisar till personalens kompetens och utbildning
105

. 

Därigenom blir rekryteringen av vårdpersonal, tillika fortbildningen under anställning, 

också av betydelse för utfallet av en genomförd intresseavvägning. Dagens 

arbetsmarknad kännetecknas av brist på utbildad personal inom hälso- och sjukvård, 

vilket medför rekryteringssvårigheter
106

. Detta kan skapa ytterligare komplexitet i det 

rättsliga dilemmat som lagstiftningarna skapar, eftersom verksamhetsutövaren ibland 

tvingas anställa icke utbildad vårdpersonal. Vid en sådan situation ökar behovet av 

fortbildning under anställningen då den outbildade saknar grundläggande kompetens 

och kan behöva handledning i  hur olika situationer inom arbetet bör hanteras. 

För vidare forskning på det rättssociologiska området hade det varit av intresse att 

undersöka hur både första linjens chefer och vårdpersonal upplever sin roll i 

intressekonflikten mellan LSS och AML, samt hur denna personal uppfattar att utfallet 

blir i praktiken. 

3.5 Ytterligare analys av dilemmat 
Både JO och lagstiftaren

107
 konstaterar att det är omöjligt att uttala sig generellt i frågan 

eller ge en generell lösning på problemet med lagkonkurrensen. Mycket i det utredda 

dilemmat tycks kräva objektiva begrepp och kriterier, vilket hänger ihop med den 

enskildes centrala roll i varje specifikt fall. Nackdelen med avsaknaden av generella 

uttalanden blir  att mycket lämnas åt subjektiv tolkning, i en fråga där utgången faktiskt 
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har betydande verkningar för antingen brukarens vardagsliv eller vårdpersonalens 

arbetsliv. 

Dilemmat expanderar genom den relativt nya synen på personer med 

funktionsnedsättning. LSS kom för drygt tjugo år sedan och bland dagens vårdpersonal 

finns det dem som arbetat med psykiskt funktionsnedsatta innan rättighetslagens 

uppkomst. Med tiden ökar kunskapen och förståelsen för dessa personer och deras 

rättigheter, inte bara hos vårdpersonalen, utan också hos brukarna själva då de blir 

alltmer medvetna om sin lagliga rätt. Kanske kommer ett generationsskifte på 

arbetsmarknaden att leda till en attitydförändring, som i sin tur kan underlätta lösningen 

på frågor kring lagkonkurrensen. 

LSS är en rättighetslag med betydligt starkare betoning på rättigheterna i sitt förarbete, i 

jämförelse med AML. Kanske är detta i överensstämmelse med vad förarbetet uttalar 

angående självbestämmande och dess efterlevnad hos personer med svår 

funktionsnedsättning
108

, samt definitionen av begreppet funktionshindrad där det 

konstateras att ”olika hinder kan motverka deras fulla och verkliga deltagande i 

samhället på samma villkor som andra”
109

. Ur flera perspektiv kan brukaren ses som 

den svagare parten, gentemot vårdpersonalen. Dels sett till föreliggande 

maktförhållande, men också sett till yttre aktörer vars uppdrag består i att bevaka 

vardera parts rättigheter. För vårdpersonalens del finns arbetstagarorganisationer, vars 

relation till verksamhetsutövaren som arbetsgivare har stöd i medbestämmandelagen. 

För brukarens del finns det diverse intresseorganisationer, god män samt anhöriga, men 

har de verkligen lika stort inflytande på verksamhetsutövaren som 

arbetstagarorganisationerna har på arbetsgivaren? 

Den frågan går inte att besvara utifrån framlagd rättsutredning i denna uppsats, utan 

kräver vidare forskning. Närmast inom det rättssociologiska forskningsfältet är dock 

frågan ytterst intressant, även med tanke på den smala tillgång på  rättspraxis som finns 

på området. Hur löser verksamhetsutövaren frågorna i praktiken? 

Det senast anförda behöver nödvändigtvis inte innebära att det ensidigt är personen med 

funktionsnedsättning som är den svagare parten, i relation till vårdpersonalen. Det bör 
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noteras att vård- och omsorg är en kvinnodominerad bransch och en bransch där  drygt 

en femtedel av arbetstagarna är utrikes födda.
110

. Dessa två grupper är direkt hänförbara 

till diskrimineringsgrunderna kön och etnicitet. Kanske är detta en aspekt som utgör 

skäl för att vårdpersonal är i större behov av stöd från yttre aktörer i bevakandet av 

deras lagstiftade rättigheter, än vissa andra yrkesgrupper. 

En primär orsak till det undersökta dilemmats förekomst handlar om att de båda 

lagstiftningarna verkar parallellt, vilket skapar komplexitet ur rättslig synpunkt. Då LSS 

är en speciallag och AML är en ramlag, hade en strikt tillämpning av 

lagtolkningsprincipen Lex specialis inneburit att LSS hade fått företräde framför AML. 

Varför principen inte tycks ha tillämpats i förhållandet mellan dessa lagstiftningar har 

kanske sin förklaring i att de tillhör två skilda rättsområden, samt att LSS bygger på 

ramlagen SoL och inte på ramlagen AML.  

Utifrån framlagd rättspraxis tycks dessutom utfallet av intresseavvägningen vara det 

motsatta. Fyra av fem domslut var till arbetstagarnas, och därmed AML:s, fördel. 
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och i framtiden, 13-14. 



  

 

 

4 Slutsats 
Intressekonflikten mellan AML och de socialrättsliga lagarna har till viss del förutsetts 

av den svenska lagstiftaren samt vidare kommenterats och problematiserats i förarbeten, 

lagrådsremisser och motioner. Trots detta, konstaterar lagstiftaren att det inte är möjligt 

att utforma en generell lösning på konflikten.  

Det står klart att den enskilde har en ovillkolig rätt till beviljad insats enligt LSS, men 

hur insatsen ska utföras kan föranleda en diskussion utifrån olika skyddsintressen. Vid 

intresseavvägningen får åtgärder för att förbättra arbetsmiljön inte vara orimliga i 

förhållande till de resultat som kan uppnås. I rättsutredningen återfinns vissa 

situationsbaserade faktorer som kan ha betydelse för utfallet av avvägningen. Ur ett 

brukarperspektiv kan resonemang föras utifrån funktionsnedsättningens betydelse, 

vilken typ av aktivitet den enskilde ägnar sig åt, den fysiska och psykiska intergriteten 

samt rätten till självbestämmande, medbestämmande, delaktighet och inflytande. Med 

hänsyn till vårdpersonalens arbetsmiljö förs resonemang kring deras kompetens utifrån 

förutsättningen att kunna hantera den aktuella situationen, omfattningen av den psykiska 

påfrestningen, tillgång till skyddsutrustning samt till skriftliga dokument så som rutiner 

och policys. 

Den belysta intressekonflikten inbegriper mycket mer än bara ett rättsligt dilemma.  Den 

rättsliga regleringen på båda områdena får faktiska verkningar för enskilda individider, 

vilket tillför en etisk dimension. Den nyanserade karaktären av svaret på uppsatsens 

andra frågeställning synliggör ett flertal intressanta infallsvinklar samt fortsatta 

forskningsområden, i skärningspunkten mellan den enskildes självbestämmanderätt och 

arbetstagarens rätt till en god arbetsmiljö vid insatser enligt LSS. 
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