
   

 

 

 

 

 

 

Författare:  Fia Cedlund 

Handledare: Peter Skoglund  

Examinator: Frantzeska Papadopoulou 

Termin:  HT18 

Ämne:  Rättsvetenskap 
Nivå:  Kandidat  
Kurskod: 2RV05E 

 

 

Kandidatuppsats  

Hot och våld på jobbet 

En studie om arbetsgivarens skyldighet att motverka hot och våld inom vård 

och omsorg 



Abstract  

In Sweden, threats and violence has become a serious psychosocial work environment 

problem within the workplaces of health and social care. Several studies show the need to pay 

attention to how the workers psychosocial work environment is affected by the risk of threats 

and violence. Women are more exposed of threats and violence because the professions were 

most women work, the threats and violence occur. The purpose of this study is to investigate 

what legal obligations the employer holds to prevent threats and violence in the working 

environment and what consequences it can have if the employer does not fulfill these 

obligations. For a deeper knowledge in threats and violence as a psychosocial work 

environment problem other factors that can affect are included. To fulfill the purpose and 

answer the research questions in this study the doctrinal method is used to describe, 

systematize and interpret the legislation, case law and literature.  

 

The results of this study show that the legal actions that the employer is obliged to take is far-

reaching. The preventive work is central considering the psychosocial work environment were 

threats and violence occur. If the employer fails to take the actions that is obliged there are 

different legal consequences depending on what type of actions the employer, deliberately or 

accidently, failed to take. Due to the extent of threats and violence in health and social care 

and some differences in the formulation of the legislation, future studies would be required to 

investigate if the legislation on this matter is enough.  
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1. Inledning  

1.1 Bakgrund   

Hot och våld i arbetet är något som många som arbetar inom vård och omsorg upplevt då just 

vård och omsorg är den sektor som har flest arbetsskadeanmälningar orsakade av hot och 

våld.1 Mellan år 2016–2017 hade 11% av de som arbetar inom vård och omsorg varit utsatta 

för hot eller våld på arbetet under de senaste tolv månaderna. De som arbetar med boende 

inom vård och omsorg är de som framförallt utsätts för hot och våld i arbetet, i denna gruppen 

har 20% utsatts för hot eller våld på arbetet under de senaste tolv månaderna.2 På boenden 

inom LSS och hem inom HVB är fyra av tio av de anmälda arbetsskadorna orsakade av hot 

och våld. Detta hot och våld på arbetsplatserna är ett allvarligt arbetsmiljöproblem som för 

många innebär psykisk påfrestning.3 På grund av detta inleder Arbetsmiljöverket (AV) en 

treårig riksomfattande utredning för att förebygga ohälsa och olycksfall hos personalen.4 

Kvinnor som arbetar inom den kvinnodominerade vård- och omsorgssektorn är oftare 

drabbade av hot och våld än de män som arbetar inom mansdominerade sektorer. Kvinnor är 

även sjukskrivna i större utsträckning än män på grund av arbetsrelaterade skäl. Det 

vanligaste skälet är just psykiska påfrestningar som kan härledas till den psykosociala 

arbetsmiljön. De vanligaste kvinnoyrkena ses som mer psykiskt påfrestande av både kvinnor 

och män och liknande sjuktal har observerats både hos kvinnor och män i samma sektor. 

Indikationer finns även på att den psykosociala arbetsmiljön är mer avgörande för 

sjukskrivning hos kvinnor än hos män.5 Hot och våld mot personalen förekommer ofta inom 

psykiatri och missbruksvård6 och flera internationella och svenska undersökningar har pekat 

på behovet av att uppmärksamma hur arbetstagarnas psykosociala arbetsmiljö påverkas av 

risken för hot och våld.7 Även AV har i sina undersökningar fastställt att den psykosociala 

arbetsmiljön har försämrats och att risken för hot och våld mot arbetstagare inom vård och 

omsorg har ökat och blivit ett allvarligt arbetsmiljöproblem.8 Även om antalet anmälda 

arbetsskador har ökat betyder det inte att hotet och våldet har ökat. Anledningen kan vara att 

                                                           
1 Arbetsmiljöverkets pressmeddelande, Arbetsmiljöverket kraftsamlar mot hot och våld i arbetslivet, 2018. 
2 Statistiska centralbyrån statistisknyhet, Hot och våld i arbetet har mer än fördubblats, 2018. 

3 Menckel, Ewa, Hot och våld i vård och omsorg: fakta, forskning och förebyggande arbete, 2000, s.7.  
4 Arbetsmiljöverkets pressmeddelande, Arbetsmiljöverket kraftsamlar mot hot och våld i arbetslivet, 2018. 
5 Weman-Josefsson, Karin & Berggren, Tomas, Psykosocial arbetsmiljö och hälsa, 2013, s.155. 
6 Hallberg, Ulrika, Kunskapsöversikt: hot och våld inom vård och omsorg, Arbetsmiljöverket, 2011, s.6. 
7 De los Reyes, Paulina, González, Alejandro & Thörnquist, Anette, Rädd på jobbet? Hot och våld i 

avregleringens spår, 2015, s.18–19.  
8 Hallberg, Ulrika, Kunskapsöversikt: hot och våld inom vård och omsorg, Arbetsmiljöverket, 2011, s.6. 
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medvetenheten har ökat hos arbetstagarna och med det tendensen att rapportera. Trots detta är 

mörkertalet stort gällande förekomsten av hot och våld på arbetsplatserna då arbetsskador som 

inte är allvarliga inte alltid anmäls till AV. Tecken finns även på att det finns en 

underrapportering av hot och våld inom vård och omsorgsverksamheterna.9  

 

1.2 Syfte  

Syftet med denna uppsats är att utreda vilka skyldigheter arbetsgivaren har att motverka hot 

och våld i verksamheten med tanke på personalens psykosociala arbetsmiljö. För att få en 

djupare förståelse för arbetsgivarens arbetsrättsliga skyldigheter att motverka hot och våld är 

syftet också att utreda vilka konsekvenser det kan få om arbetsgivaren inte uppfyller dessa 

skyldigheter. För en ännu djupare förståelse för hot och våld sett som ett arbetsmiljöproblem 

adderas vilka andra faktorer som påverkar förekomsten av just hot och våld i verksamheter 

inom vård och omsorg.  

 

1.3 Frågeställning  

Vilka arbetsrättsliga skyldigheter har arbetsgivaren att motverka hot och våld i verksamheten 

med tanke på arbetstagarnas psykosociala arbetsmiljö och vilka arbetsrättsliga konsekvenser 

kan arbetsgivarens underlåtenhet i detta avseende få?  

Vilka straffrättsliga konsekvenser kan det få om arbetsgivaren inte uppfyller sina 

arbetsrättsliga skyldigheter gällande hot och våld i verksamheten?  

Vilka andra faktorer påverkar den psykosociala arbetsmiljön och hot och våld inom vård och 

omsorg?  

 

1.4 Avgränsningar 

Denna uppsats kommer endast att inkludera verksamheter inom vård och omsorg i Sverige 

och inga andra verksamheter eller länder kommer därmed att beröras.  

  

                                                           
9 Hallberg, Ulrika, Kunskapsöversikt: hot och våld inom vård och omsorg, Arbetsmiljöverket, 2011, s.7.  
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1.5 Definitioner  

Hot och våld 

I denna uppsats omfattar begreppet ”hot” muntliga eller skriftliga hot om fysiskt våld eller 

skadegörelse samt beteenden som rimligen kan tolkas som hotfulla för den som utsätts. Hot 

som riktas mot personen som uttalar hoten, till exempel hot om att skada sig själv inkluderas 

också. Denna definition ansluter till en definition som formulerats i en rapport från 

Arbetsmiljöverket.10 Begreppet ”våld” används i denna uppsats som en beteckning för en 

aggressiv handling som leder till fysisk och/eller psykisk skada för den utsatta och detta 

inkluderar att slå, sparka, bita, hålla fast etc. – detta i enlighet med doktrin.11 Hot och våld kan 

förekomma tillsammans men även var för sig.  

Arbetsskada 

Begreppet arbetsskada används i denna uppsats i enlighet med Socialförsäkringsbalkens 

definition, det vill säga ”en skada till följd av olycksfall eller annan skadlig inverkan i 

arbetet”.12 

Psykosocial arbetsmiljö  

I enlighet med doktrin definieras detta begrepp som ”en individs sammanlagda upplevelse av 

arbetet som är en kombination mellan allt som omger individen på arbetsplatsen”.13 Den 

psykosociala arbetsmiljön inkluderar även den fysiska miljön då den psykosociala 

arbetsmiljön påverkas av hur individen uppfattar och reagerar på den fysiska arbetsmiljön. 

Andra individer som arbetar på samma arbetsplats är även de en viktig del av den 

psykosociala arbetsmiljön.14 Psykosocial arbetsmiljö likställs i denna uppsats med 

organisatorisk- och social arbetsmiljö där den organisatoriska arbetsmiljön enligt AFS 2015:4 

innefattar ledning och styrning, kommunikation, delaktighet, handlingsutrymme, fördelning 

av arbetsuppgifter, krav, resurser och ansvar. Den sociala arbetsmiljön innefattar socialt 

samspel, samarbete och socialt stöd från chefer och kollegor.15 

 

  

                                                           
10 Hallberg, Ulrika, Kunskapsöversikt: hot och våld inom vård och omsorg, Arbetsmiljöverket, 2011, s.8. 
11 Tilly, Alexander, Förebygg hot och våld på jobbet, 2014, s.11–12.  
12 39 kap. 3§ SFB. 
13 Weman-Josefsson, Karin & Berggren, Tomas, Psykosocial arbetsmiljö och hälsa, 2013, s.75.  
14 Zanderin, Lars (red.), Arbetsmiljö, 2005, s.137. 
15 4§ AFS 2015:4.  
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1.6 Metod och Material  

1.6.1 Rättsdogmatisk metod  

Den rättsdogmatiska metoden har sin utgångspunkt i rättskälleläran såsom lagstiftning, 

rättspraxis, förarbeten och litteratur.16 Rättsdogmatiken tar sin utgångspunkt i att beskriva, 

tolka och systematisera gällande rätt för att på så sätt utreda syfte och frågeställning för det 

valda ämnet.17 Peczenik beskriver att rättsdogmatiken inte endast är rent deskriptiv utan den 

rättfärdigar och kritiserar även gällande rätt och inkluderar därmed värderande ståndpunkter. 

Han beskriver vidare att rättskällorna har störst vikt i rättsdogmatiken och deras juridiska 

relevans är central medan dess moraliska relevans är indirekt i form av moraliska skäl att följa 

lagen. Rättsdogmatiken kan därför sägas vara deskriptivnormativ då den tar hänsyn till både 

gällande rättsregler samt de rättfärdigande och kritiserande ståndpunkterna.18 Att 

rättdogmatiken tar sin utgångspunkt i gällande rätt med lagen högst placerad utesluter dock 

inte att annat material kan användas i syfte att berika analysen.19 I denna uppsats består detta 

materialet av beteendevetenskaplig forskning om den så kallade normaliseringsprocessen 

samt om i vilken utsträckning kvinnor och mäns arbetsmiljö skiljer sig åt i verksamheter där 

hot och våld förekommer. Detta materialet kommer att användas för att berika analysen av 

gällande rätt samt för att inkludera ett jämställdhetsperspektiv.20 

Denna uppsats påbörjades genom att identifiera ett rättsligt problem med utgångspunkt från 

verkligheten, vilket ledde mig till det höga antalet arbetsskador orsakade av hot och våld inom 

vård och omsorg.21 Därefter inleddes informationssökningen i samband med 

problemformuleringen för att senare kunna fastställa vad som är gällande rätt.22 Enligt 

Sandgren är det problemformuleringen som styr arbetet med uppsatsen och ger läsaren en 

uppfattning om vad denne kan vänta sig. Inledningen som specificerar problemformuleringen 

bör enligt Sandgren göra klart för läsaren vad uppsatsen handlar om och vilka problem som 

kommer att tas upp.23 De källor som använts vid problemformuleringen är främst doktrin samt 

material från Arbetsmiljöverket och Statistiska centralbyrån som använts för att belysa i 

vilken utsträckning hot och våld inom vård och omsorg är ett arbetsmiljöproblem och i vilken 

                                                           
16 Jareborg, Nils, Rättsdogmatik som vetenskap, 2004, s.8. 
17 Peczenik, Aleksander, Juridikens allmänna läror, 2005, s.249. 
18 Ibid, s.250. 
19 Sandgren, Claes, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare: ämne, material, metod och argumentation, 2015, s.44. 
20 Ibid. 
21 Ibid, s.25.  
22 Bernitz, Ulf (red.), Finna rätt: juristens källmaterial och arbetsmetoder, 2014, s.210.   
23 Sandgren, Claes, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare: ämne, material, metod och argumentation, 2015, s.77. 
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mån män och kvinnor kan uppleva den psykosociala arbetsmiljöns påverkan olika. Efter 

problemformuleringen fortsatte arbetet med att formulera syfte och frågeställning. Sandgren 

menar att det är önskvärt att bryta ner ämnet till problem i samband med att syfte och 

frågeställning formuleras.24 När syfte och frågeställning formulerats specificerades de 

avgränsningar och definitioner som görs i uppsatsen för att förtydliga för läsaren vilka 

områden som kommer inkluderas samt de definitioner som behövde göras för att läsaren 

skulle ha samma tolkning av begrepp som avses i uppsatsen.  

Rättsutredningen utgår ifrån rättskälleläran där lagar, föreskrifter, förarbeten, rättspraxis och 

juridisk doktrin utgör basen för att fastställa gällande rätt och svara på frågeställningarna. 

Tolkningen av rättskällorna är ett framträdande drag i den rättsdogmatiska metoden. Utöver 

de andra källorna i rättskälleläran är den juridiska doktrinen en viktig källa till information 

men den är även en rättskälla.25 Den juridiska doktrinen beskriver och systematiserar det 

rättsliga materialet och väger samman detta material. För att svara på frågeställningarna har 

gällande rätt tolkats och analyserats.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
24 Sandgren, Claes, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare: ämne, material, metod och argumentation, 2015, s.27–

28. 
25 Ibid, s.43–44. 
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2. Teori 

2.1 Normaliseringsprocessen 

Enligt forskaren Per Isdal går normaliseringsprocessen ut på att göra ett beteende som så 

vanligt förekommande att det inte finns någon orsak att problematisera det, till exempel hot 

och våld. Normalisering rättfärdigar en handling samtidigt som den lägger skulden för 

handlingen på offret.26 Den som utsätts för våld kan själv normalisera det och därför själv 

frånta sig möjligheten att förstå och reagera mot det. Normaliseringsprocessen är hämmande 

för handlingar och reaktioner som kunde lett till förändring för den som utsätts. För de som 

arbetar med personer som utövar våld, till exempel de som arbetar inom vård och omsorg, 

spelar normaliseringen stor roll då den har stor betydelse för förändringsarbetet. Det är 

svårare att arbeta med våldsbenägna personer som anser att våld är acceptabelt och vanligt. 

Det är därför enligt Isdal viktigt att på alla plan arbeta förebyggande för att avnormalisera 

våldshandlingar.27 Frekventa våldshandlingar över tid leder till en normalisering både hos den 

som utsätter och den som utsätts och detta sänker tröskeln för att ta till våldshandlingar. En 

annan del av normaliseringen är enligt Isdal rättighetstänkandet där personen som utför 

våldshandlingen anser att det är en rättighet och att det därmed är oproblematisk.28  

En normaliseringsprocess i arbetslivet är enligt AV verksamhetsspecifik och kan därför se 

annorlunda ut från verksamhet till verksamhet. Denna normaliseringsprocess leder till att 

många fall av hot och våld inte rapporteras och att vissa arbetstagare arbetar i en 

personalgrupp där kulturen är att de förväntas tåla aggressioner, hot och våld. När 

arbetstagarna normaliserar hot och våld i verksamheten ser de inte sig själva som offer och 

den som utövar hotet/våldet som förövare vilket även detta kan leda till en underrapportering 

och ett mörkertal.29 Normalisering från cheferna på arbetsplatsen påverkar vilken syn 

arbetstagarna har på att rapportera hot och våld. Är cheferna passiva och har begränsad 

kunskap om hot och våld på arbetsplatsen är risken stor att arbetstagarna som utsätts inte 

anmäler. Vid AV:s undersökningar har det även visat sig att ledningen på vissa arbetsplatser 

anser att en viss grad av hot och våld hör till arbetet och att de även ibland anser att 

arbetstagarna är ansvariga för att det förekommer hot och våld på arbetsplatsen.30 Osäkra 

anställningsförhållanden är en annan faktor som enligt doktrin kan leda till 

                                                           
26 Isdal, Per, Meningen med våld, 2001, s.222. 
27 Ibid, s.223.  
28 Ibid, s.224–225.  
29 Hallberg, Ulrika, Kunskapsöversikt: hot och våld inom vård och omsorg, Arbetsmiljöverket, 2011, s.21–22.  
30 Ibid, s.22.  
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normaliseringsprocesser då arbetstagarna på grund av detta inte är öppna och tydliga med 

kritik mot dålig arbetsmiljö. Speciellt de risker som finns för arbetstagarnas psykosociala 

arbetsmiljö som är svårare att konkretisera än den fysiska arbetsmiljön.31  

 

2.2 Kvinnor och mäns arbetsmiljö  

I proposition 1990/91:140 om arbetsmiljö och rehabilitering beskrivs det att det finns 

anledning att fästa särskild uppmärksamhet på kvinnors situation i arbetslivet. Kvinnorna år 

1990 slutar inte arbeta för att de får barn och skaffar familj i samma utsträckning som tidigare 

och det finns stora skillnader mellan kvinnor och mäns villkor i arbetslivet. ”Kvinnor har trätt 

in på en arbetsmarknad formad av män för män”.32 Kvinnors arbetsmiljö uppmärksammas 

inte i samma utsträckning som mäns och fler kvinnor än män avslutar sin yrkesverksamhet i 

förtid på grund av hälsoskäl samt fysik och/eller psykisk ork.33 Hot och våld riktade mot 

arbetstagare är en av de vanligaste orsakerna till arbetsskador.34  

Sedan början av 1990-talet har utsatthetsnivån för hot och våld varit högre hos kvinnor än hos 

män.35 En anledning till detta kan vara att hot och våld drabbar yrkeskategorier inom områden 

där många kvinnor arbetar, till exempel inom vård och omsorg.36 Att fler kvinnor eller män 

arbetar inom en viss yrkeskategori kallas för horisontell segregering och den visar på en över- 

eller underrepresentation av kvinnor eller män inom till exempel en viss yrkeskategori. Endast 

14% av kvinnorna och 13% av männen 2012 hade yrken med en jämn könsfördelning och 

detta verkar vara kopplat till arbetsvillkor. De mest positiva arbetsvillkoren återfinns i just de 

yrkeskategorier som har en jämn könsfördelning.37 Trots kvinnors höga utsatthetsnivå inom 

kvinnodominerade yrken är män som arbetar inom dessa yrken generellt lika utsatta som de 

kvinnor som arbetar inom samma yrkeskategori. Kvinnor utan fast anställning är extra utsatta 

för risken att drabbas av hot och våld på arbetsplatsen än andra anställda, benägenheten i 

denna gruppen att anmäla har dessutom minskat.38 En riskfaktor för att utsättas för hot 

                                                           
31 De los Reyes, Paulina, Rädd på jobbet? Genus, hot och våld i arbetslivet- slutrapport, 2014, s.6.  
32 Regeringens proposition 1990/91:140, s.56.  
33 Hallberg, Ulrika, Kunskapsöversikt: hot och våld inom vård och omsorg, Arbetsmiljöverket, 2011, s.6.  
34 Ibid, s.17.  
35 Jerre, Kristina, Ökat hot och våld i arbetslivet- en följd av förändrade arbetsförhållanden? 2009, s.75.   
36 De los Reyes, Paulina & Yazdanpanah, Soheyla, Kunskapsöversikt - våld och genus i arbetslivet, 

Arbetsmiljöverket, 2011, s.4.  
37 Sverke, Magnus, Falkenberg, Helena, Kecklund, Göran, Magnusson Hansson, Linda & Lindfors, Petra 

(red.), Kvinnors och mäns arbetsvillkor: betydelsen av organisatoriska faktorer och psykosocial arbetsmiljö för 

arbets- och hälsorelaterade utfall, Arbetsmiljöverket, 2016, s.25. 
38 De los Reyes, Paulina & Yazdanpanah, Soheyla, Kunskapsöversikt - våld och genus i arbetslivet, 

Arbetsmiljöverket, 2011, s.24.  
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och/eller våld i arbetet är bland annat kontakten med klienter, sjuka eller andra personer med 

allvarliga problem och det är just de yrkeskategorier som innefattar dessa kontakter som är 

extra utsatta.39  

Segregeringen på arbetsmarknaden kan leda till att det finns variationer i arbetsvillkoren 

mellan kvinnor och män. Detta kan till exempel gälla flexibilitet i arbetstid, fysiska krav och 

resurser som socialt stöd etc. Hur ett yrke är utformat har ett samband med i vilken 

utsträckning det går att kontrollera arbetet och vilka krav som ställs.40 I yrken där kraven är 

höga och möjligheten att kontrollera arbetet är små uppstår negativ stress som kan leda till en 

försämrad psykosocial arbetsmiljö och ökade sjukskrivningar. Även det sociala stödet i 

sådana yrken är en viktig faktor för att minska den negativa stressen.41 Många yrken inom 

vård och omsorg handlar om att svara till och ta hänsyn till andra människors behov och dessa 

yrken som inkluderar direktkontakt med människor kan vara svårare att påverka och planera 

än yrken som relaterar till objekt såsom maskiner etc. Dessa variationer i arbetsvillkor som 

hänger samman med den segregerade arbetsmarknaden innebär att betydelsen för psykosocial 

arbetsmiljö för hälsorelaterade utfall varierar mellan olika sektorer och yrken. Det är dock 

oklart om de variationer i hälsa mellan kvinnor och män enbart kan kopplas till segregationen 

på arbetsmarknaden då kvinnor rapporterar sämre hälsa oberoende av antalet kvinnor i en viss 

yrkeskategori. Faktorer utanför arbetet tros istället ha betydelse för kvinnors försämrade 

hälsa.42  

Den psykosociala arbetsmiljön kan delas upp i två olika delar, krav och resurser. Psykosociala 

krav inkluderar krav som är förenade med arbetet medan de psykosociala resurserna innefattar 

de resurser som behövs för att utföra arbetet. Ökade resurser förenas med ökade möjligheter 

till ett väl utfört arbete samt ökad hälsa och välbefinnande.43 Arbetstagarna inom 

verksamheter där hot och våld förekommer kan behöva få utbildning i säkert arbetssätt, 

riskbedömning, bemötande, konflikthantering och självskydd etc. för att kunna utföra arbetet 

på ett säkert sätt.44 Att inte ha tillräckliga psykosociala resurser för att utföra ett sådant 

riskfyllt arbete som de där hot och våld förekommer leder inte till en god psykosocial hälsa 

                                                           
39 Jerre, Kristina, Ökat hot och våld i arbetslivet- en följd av förändrade arbetsförhållanden? 2009, s.78.  
40 Ibid, s.27.  
41 Weman-Josefsson, Karin & Berggren, Tomas, Psykosocial arbetsmiljö och hälsa, 2013, s.81.  
42 Sverke, Magnus, Falkenberg, Helena, Kecklund, Göran, Magnusson Hansson, Linda & Lindfors, Petra 

(red.), Kvinnors och mäns arbetsvillkor: betydelsen av organisatoriska faktorer och psykosocial arbetsmiljö för 

arbets- och hälsorelaterade utfall, Arbetsmiljöverket, 2016, s.27–28.  
43 Ibid, s.37.  
44 Kommentar till 4§ AFS 1993:2, s.8.  
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hos arbetstagarna. Den psykosociala hälsan är viktig i yrkeskategorier som är psykiskt 

påfrestande för arbetstagarna. Psykiskt påfrestande arbete är vanligt inom de så kallade 

kontaktyrkena där yrket inkluderar kontakt med andra människor, bland annat vård och 

omsorgsyrken.45 En avsevärt större del, 54% jämfört med männens 29%, av kvinnorna i 

arbetslivet upplever att de har höga emotionella krav på sig att leva sig in i någon annans 

situation och samtidigt hålla tillbaka sina egna känslor vid mötet med bland annat patienter.46 

Flera av de psykosociala krav som finns på arbetsplatser, till exempel de emotionella, är 

vanligare bland kvinnor än män och dessa är mer vanligt förekommande inom 

kvinnodominerade yrkeskategorier såsom de inom vård och omsorg. I andra, icke 

psykosociala krav, finns det dock ingen tydlig skillnad mellan kvinnor och män.47 

  

                                                           
45 Sverke, Magnus, Falkenberg, Helena, Kecklund, Göran, Magnusson Hansson, Linda & Lindfors, Petra 

(red.), Kvinnors och mäns arbetsvillkor: betydelsen av organisatoriska faktorer och psykosocial arbetsmiljö för 

arbets- och hälsorelaterade utfall, Arbetsmiljöverket, 2016, s.40.  
46 Ibid, s.42.   
47 Ibid, s.45.     
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3. Rättsutredning  

3.1 Arbetsgivarens skyldigheter  

Arbetsmiljöregleringen i Sverige utgår ifrån Arbetsmiljölagen (AML) som kompletteras av 

Arbetsmiljöförordningen (AMF), Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS) samt kollektivavtal.48 

Arbetsmiljölagen ersatte Arbetarskyddslagen år 1977 med utgångspunkt att AML skulle vara 

mer allmängiltig och omfatta i stort sett allt arbete. AML har en starkare inriktning mot de 

kemiska hälsoriskerna i arbetet men även den psykiska sidan av arbetsmiljön uppmärksammas 

då grundregeln är att arbetet skall anpassas till människors förutsättningar i psykiskt och 

fysiskt avseende.49  

Ändamålet med AML är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet50 och lagen gäller i alla 

verksamheter där arbetstagare utför arbete för arbetsgivarens räkning.51 Huvudansvaret för 

arbetsmiljön ligger hos arbetsgivaren52 men även arbetstagarna har en skyldighet att samverka 

med arbetsgivaren för att åstadkomma en god arbetsmiljö,53 att medverka i arbetsmiljöarbetet 

samt att delta i genomförandet av de åtgärder som behövs för att åstadkomma en bra 

arbetsmiljö.54 Arbetsgivaren har även en skyldighet att se till att arbetstagarna får god 

kännedom om de förhållanden som arbetet bedrivs under och att arbetstagarna är upplysta om 

de risker som finns. Denna skyldighet inkluderar även att förvissa sig om att arbetstagarna har 

den utbildning som behövs för att kunna undgå dessa risker.55  

 

 

  

                                                           
48 Zanderin, Lars (red.), Arbetsmiljö, 2005, s.19. 
49 Regeringens proposition 1976/77:149, s.2.  
50 1 kap. 1§ AML. 
51 Ibid, 2§ 1st.  
52 Zanderin, Lars (red.), Arbetsmiljö, 2005, s.23. 
53 3 kap. 1a§ AML. 
54 Ibid, 4§ 1st. 
55 Ibid, 3§ 1st. 
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3.2 Förebyggande arbete  

Vid ett arbetsställe där fler än fem arbetstagare sysselsätts skall ett skyddsombud utses.56 

Skyddsombudets uppgift är att företräda arbetstagarna i arbetsmiljöfrågor, att verka för en 

tillfredsställande arbetsmiljö samt att vaka över skyddet för ohälsa och olycksfall.57 Den som 

utses till skyddsombud skall vara en person med insikt i och intresse för arbetsmiljöfrågor 

som har god förtrogenhet med arbetsförhållandena inom det skyddsområde denne verkar. 

Skyddsombudet utses för tre år om inte omständigheterna eller andra förhållanden påkallar ett 

undantag.58 Skyddsombudet har skyldighet att begära att arbetsgivaren vidtar åtgärder om 

skyddsombudet tycker att sådana behöver vidtas för att uppnå en tillfredsställande 

arbetsmiljö. Arbetsgivaren har vid mottagandet av ett sådant meddelande en skyldighet att 

lämna skyddsombudet en skriftlig bekräftelse på att skyddsombudets begäran är mottagen. 

Arbetsgivaren skall därefter lämna besked i frågan utan dröjsmål.59 Ett sätt för 

skyddsombudet att få arbetsgivaren att utreda vilka åtgärder som behöver vidtas är genom att 

begära en skyddsrond där en översyn av arbetsstället görs– något som bör ske regelbundet.60 

Vid en arbetsplats som sysselsätter minst 50 arbetstagare, eller om arbetstagarna begär det, 

skall det finnas en skyddskommitté med företrädare från både arbetstagarna och 

arbetsgivarna.61 Skyddskommitténs uppgift är att delta i planeringen av arbetsmiljöarbetet, att 

följa arbetets genomförande, samt att verka för tillfredsställande arbetsmiljöförhållanden i 

bland annat frågor som rör ohälsa och olycksfall.62  

Arbetsgivaren skall vidta de åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagarens utsätts 

för ohälsa eller olycksfall och utgångspunkten skall vara att allt som kan leda till ohälsa eller 

olycksfall skall ändras eller ersättas så att risken för ohälsa eller olycksfall undanröjs.63 AFS 

1993:2 formulerar dock arbetsgivarens skyldighet något annorlunda då arbetet enligt denna 

myndighetsföreskrift skall ordnas så att risk för hot och våld (som kan leda till ohälsa och 

olycksfall) så ”långt som möjligt” skall förebyggas.64  

En bra arbetsmiljö skapas av de som arbetar i verksamheten och för att så bra 

arbetsförhållanden som möjligt skall kunna uppnås måste arbetsmiljöfrågorna balanseras och 

                                                           
56 6 kap. 2§ 1st. AML.  
57 Ibid, 4§ 1st. 
58 6§ 1-2st. AMF.  
59 6 kap. 6a§ 1st. AML.  
60 7§ 1st. AMF.  
61 6 kap. 8§ 1st. AML.  
62 Ibid, 9§. 
63 3 kap. 2§ 1st. AML och Regeringens proposition 2001/02:145, s.3. 
64 3§ AFS 1993:2. 
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vara en del av den totala verksamheten. Arbetsgivaren måste integrera arbetsmiljöfrågorna 

med de övriga aspekterna i företaget såsom ekonomi och organisationsstruktur.65 

Arbetsgivarens arbetsmiljöansvar innefattar även krav på det som kallas ”det systematiska 

arbetsmiljöarbetet” (SAM) som reglerar arbetsgivarens skyldighet att planera, leda och 

kontrollera arbetsmiljöarbetet.66 Denna skyldighet skrevs in i 3 kap. 2a§ AML år 1991 och 

innefattar även krav på arbetsgivaren att fortlöpande undersöka riskerna i verksamheten och 

att upprätta handlingsplaner.67 Syftet med SAM är att utveckla arbetsgivarnas egenaktivitet i 

arbetsmiljöarbetet då de tidigare varit passiva och osäkra angående vem som bär ansvaret för 

arbetsmiljön. Det arbetsmiljöansvar som arbetsgivaren redan hade enligt AML behövde 

markeras och förtydligas.68 SAM bör inom verksamheten förena ledningens styrning med 

arbetstagarnas krav och behov för att på så sätt få en säker och bra arbetsmiljö för var och 

en.69  

Arbetsgivarens skyldighet att ha ett förebyggande arbetsmiljöarbete utvecklades efter 

införandet av 2a§ i AML och resulterade i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt 

arbetsmiljöarbete 2001:1.70 I denna AFS beskrivs det systematiska arbetsmiljöarbetet som 

arbetsgivarens arbete med att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten för att 

förebygga ohälsa, olycksfall och för att uppnå en tillfredsställande arbetsmiljö.71 SAM skall 

även vara en naturlig del i den dagliga verksamheten vilket skall omfatta fysiska, 

psykologiska och sociala förhållanden som har betydelse för arbetsmiljön.72 Arbetsgivaren har 

ett undersökningsansvar med krav på arbetsgivaren att identifiera och bedöma risker på ett 

systematisk sätt. Dessa undersökningar skall resultera i åtgärdsplaner utformade för att 

undanröja de brister som framkommit. Åtgärdsplanerna skall uppfylla vissa minimikrav.73 

Enligt SAM skall det finnas en arbetsmiljöpolicy som beskriver hur arbetsförhållandena i 

verksamheten skall se ut för att ohälsa och olycksfall i arbetet skall förebyggas.74 Det skall 

även finnas rutiner som beskriver hur det systematiska arbetsmiljöarbetet skall gå till.75 Målen 

som framförs i arbetsmiljöpolicyn skall så långt som möjligt vara konkreta och uppföljbara 

                                                           
65 SOU 1990:49, bilagedel A, bilaga 1, s.4.  
66 3 kap. 2a§ 1st. AML. 
67 Regeringens proposition 1990/91:140.  
68 SOU 1990:49, bilagedel A, bilaga 1, s.1. 
69 Ibid, s.4. 
70 Frick, Kaj & Johanson, Ulf, Kunskapssammanställning: systematiskt arbetsmiljöarbete - syfte och inriktning, 

hinder och möjligheter i verksamhetsstyrningen: en analys av svenska fallstudier, Arbetsmiljöverket, 2013, s.6. 
71 2§ AFS 2001:1. 
72 Ibid, 3§. 
73 SOU 1990:49, bilagedel A, bilaga 1, s.1.  
74 5§ 1st. AFS 2001:1.  
75 Ibid, 2st. 
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och arbetsgivaren skall även ange vilka arbetsmiljöregler som är av särskild betydelse för 

verksamheten och som systematiskt skall beaktas i verksamhetens rutiner och procedurer. 

Arbetsgivaren skall klargöra för arbetstagarna vilka uppgifter de har för att nå de angivna 

målen i arbetsmiljöpolicyn och diverse dokument, såsom befattningsbeskrivningar, skall 

beskriva vilka uppgifter och befogenheter de olika funktionerna har gällande arbetsmiljön.76 

Det är viktigt att verksamhetens arbetsmiljöpolicy är så konkret formulerad att den kan följas 

upp.77 En central del i det systematiska arbetsmiljöarbetet är arbetsgivarens skyldighet att 

fördela uppgifter gällande arbetsmiljön i verksamheten på chefer, arbetstagare etc. Detta så att 

de kan verka för att risker i arbetet förebyggs och att en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås. 

Arbetsgivaren är skyldig att ge de som innehar dessa uppgifter de befogenheter, kunskaper 

och resurser som behövs för att de skall kunna utföra sina uppgifter.78 Detta inkluderar bland 

annat god kunskap i förebyggande åtgärder samt fysiska och psykiska konsekvenser av hot 

och våld i verksamheter där det förekommer. I kommentarerna till paragraferna läggs det till 

exempel vikt vid att chefer och arbetsledare har en avgörande betydelse för att ohälsa och 

olycksfall skall undvikas på arbetsplatsen, att de behöver ha god insikt i att människor 

reagerar olika i situationer och att de är insatta i effekterna av till exempel hot och våld.79  

En annan viktig del i SAM är arbetsgivarens skyldighet att utföra riskbedömningar. 

Arbetsgivaren skall regelbundet undersöka arbetsförhållandena och bedöma eventuella risker 

för att arbetstagare kan drabbas av ohälsa eller olycksfall i arbetet.80 Vid planerade 

förändringar skall arbetsgivaren göra en riskbedömning gällande om förändringen innebär 

risk för ohälsa och olycksfall för arbetstagarna som behöver åtgärdas.81 Riskbedömningen 

skall dokumenteras skriftligt och innehålla vilka risker som finns och om de är allvarliga eller 

inte.82 Den främsta anledningen till att riskbedömningar började göras var för att upptäcka 

dolda risker men de utvecklades till att användas för att upptäcka mer konventionella 

arbetsmiljörisker samt att identifiera organisatoriska brister.83 Det är viktigt att chefer och 

personal med en arbetsledande roll är uppmärksamma på hur arbetstagarna mår i sitt arbete. 

Till exempel hög korttidsfrånvaro och vantrivsel kan vara varningssignaler om risker i arbetet. 

När en riskbedömning görs bör den alltid resultera i förslag för att minska eller helt få bort 

                                                           
76 SOU 1990:49, bilagedel A, bilaga 1, s.8.  
77 Kommentar till 5§ AFS 2001:1, s.10.  
78 6§ AFS 2001:1.  
79 Kommentar till 6§ AFS 2001:1, s.11.  
80 8§ 1st. AFS 2001:1.  
81 Ibid, 2st.  
82 Ibid, 3st. 
83 SOU 1990:49, bilagedel A, bilaga 1, s.2. 
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riskerna. Bland annat de föreskrifter AV ger ut kan ge viktig information när risker skall 

kartläggas och bedömas men om det inte finns en föreskrift på ett visst område är det AML 

som gäller.84 Enkäter, intervjuer och medarbetarsamtal är tre bra verktyg som ett led i 

riskbedömningen för att utreda arbetstagarnas upplevelse av den fysiska och psykosociala 

arbetsmiljön. Ofta samverkar fler än en omständighet när det skapas risker i arbetet och det är 

viktigt att ta hänsyn till att människor fungerar olika i arbetssituationer och det är därför bra 

att reflektera över hur personer reagerar, tänker och samspelar med andra.85 Förutom att utföra 

riskbedömningar skall arbetsgivaren utreda arbetsskador och vidta de åtgärder som behövs.86  

Vid allvarligare skada eller dödsfall i samband med arbetets utförande har arbetsgivaren en 

skyldighet att ”utan dröjsmål” meddela detta till AV.87 Arbetsgivaren skall även meddela AV 

om skador som i samband med arbetet drabbat flera arbetstagare samtidigt och om tillbud 

inneburit allvarlig fara för liv och hälsa.88 När det gäller just hot och våld skall arbetsgivaren 

utreda de risker som finns för hot och våld samt vidta de åtgärder som utredningen visar på.89 

På de arbetsplatser där hot och våld förekommer skall det finnas särskilda säkerhetsrutiner 

som hålls aktuella, följs upp löpande och är kända av alla arbetstagare på arbetsplatsen.90 

Även AFS 1993:2 beskriver att arbetstagarna skall ha tillräcklig utbildning, information och 

instruktioner för att de ska kunna utföra arbetet säkert och med tillfredsställande trygghet.91 

Arbetstagarna ska få särskilt stöd och handledning i verksamheter där det förekommer 

återkommande hot och våld. Återkommande hot och våld kan vara psykiskt påfrestande för 

arbetstagarna och det är då viktigt att handledaren som ger stöd och handledning är kompetent 

och kunnig. Socialt stöd och samverkan arbetstagare emellan är centrala redskap för 

arbetstagare inom verksamheter där hot och våld förekommer. Det kan även vara lämpligt att 

ha arbetsplatsträffar där arbetstagarna kan träffas regelbundet för att utbyta erfarenheter, få 

information och utbildning.92 Arbetstagare som har utsatts för hot och våld skall snabbt få 

stöd och hjälp för att förebygga eller lindra fysisk och psykisk skada och arbetsgivaren skall 

ha särskilda rutiner för detta.93  

                                                           
84 Kommentar till 8§ AFS 2001:1, s.13.  
85 Ibid. 
86 3 kap. 2a§ 1st. AML. 
87 3 kap. 3a§ 1st. AML och 2§ 1st. AMF.  
88 3 kap. 3a§ 2st. AML och 2§ 1st. AMF.  
89 2§ AFS 1993:2. 
90 Ibid, 3§ 2st.  
91 Ibid, 4§. 
92 Kommentar till 5§ AFS 1993:2, s.8.  
93 Ibid 10–11§§. 
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AFS 2015:4 beskriver den organisatoriska och sociala arbetsmiljön och syftet med denna AFS 

är att förebygga risk och ohälsa på grund av psykosociala förhållanden i arbetsmiljön.94 I 

denna AFS beskrivs de särskilda krav på kunskap, de krav på mål samt de organisatoriska och 

sociala faktorer som omfattas av SAM.95 Arbetsgivaren skall ha mål för den organisatoriska 

och sociala arbetsmiljön och dessa skall främja hälsa och öka organisationens förmåga att 

motverka ohälsa. Arbetsgivaren skall ge arbetstagarna möjlighet att medverka i detta arbete 

med att ta fram målen samt se till att alla arbetstagare känner till dem.96 När arbetet innehåller 

arbetsuppgifter och arbetssituationer som kan vara psykiskt påfrestande för arbetstagaren skall 

arbetsgivaren vidta åtgärder för att motverka att dessa arbetsuppgifter- och situationer leder 

till ohälsa hos arbetstagarna.97 Arbetsuppgifter- och situationer som kan vara psykiskt 

påfrestande kan till exempel vara att bemöta människor i svåra situationer eller att utsättas för 

trauman. I arbeten som innehåller dessa uppgifter eller situationer bör arbetsgivaren överväga 

att erbjuda arbetstagarna regelbundet stöd av handledare eller annan expert, särskilda 

utbildningsinsatser, stöd från andra arbetstagare samt rutiner för att hantera krävande 

situationer i kontakt med till exempel klienter. Arbetsgivaren skall skapa förutsättningar för 

arbetstagarna att kunna uppmärksamma arbetsgivaren på de arbetsförhållanden som är särskilt 

påfrestande. Vilka åtgärder som arbetsgivaren bör välja att erbjuda arbetstagarna beror på 

vilka förhållanden som gör arbetet psykiskt påfrestande.98 

 

3.3 Rättspraxis 

När jag sökte efter rättsfall gällande min första frågeställning upptäckte jag att det ej finns 

några som berör hot och våld inom min avgränsning vård och omsorg. Jag kommer kort att 

söka en förklaring till detta i analysen. Som framgår nedan har jag dock funnit ett relevant 

rättsfall gällande min andra frågeställning om straffrättsliga konsekvenser.  

  

                                                           
94 1§ AFS 2015:4. 
95 Ibid, 5§. 
96 7§ AFS 2015:4.  
97 Ibid, 11§. 
98 Allmänna råd till 11§ AFS 2015:4.  
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3.4 Straffrättsliga konsekvenser  

I 3 kap. 10§ Brottsbalken (BrB) finns en särskild straffregel för vissa oaktsamhetsbrott 

(vållande till annans död, vållande till kroppsskada eller sjukdom samt framkallande av fara 

för annan) som begåtts genom att någon uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosatt vad som i 

enlighet med AML krävs till förebyggande av ohälsa eller olycksfall. När förslaget lades fram 

om att införa just den tionde paragrafen om arbetsmiljöbrott i BrB rådde det delade meningar 

om införandet. Flera av remissinstanserna menade bland annat att det kunde anses vara 

olämpligt med olika straffskalor beroende på om en arbetstagare eller någon annan skadats.99 

Departementschefen menade å andra sidan att för att säkerställa att det förebyggande arbetet 

mot risker och skador i arbetsmiljön upprätthålls, krävs det bland annat att det finns ett system 

med effektiva straffrättsliga sanktioner vid vissa typer av överträdelser mot 

arbetsmiljölagstiftningens skyldigheter. Detta sanktionssystem bör ha sådan skärpa att vikten 

av gällande bestämmelser framgår med all tydlighet. Även ansvarsförhållandena vid 

överträdelser av arbetsmiljölagstiftningen bör klargöras tydligt. Införandet av denna paragraf 

behövs också för att förhindra att bristande efterlevnad av arbetsmiljölagstiftningen ger vissa 

ekonomiska fördelar i förhållande till konkurrerande företag som bedriver ett framåtsträvande 

skyddsarbete- allt enligt departementschefen.100 Anledningen till att placera arbetsmiljöbrott i 

BrB var enligt departementschefen på grund av att BrB är det centrala lagverket på 

straffrättens område och det finns starka skäl att samla så stor del som möjligt av 

straffbestämmelserna i BrB, vilket gäller särskilt sådana brott som kan ha högt straffvärde.101 

Lagrådet menade under lagrådsremissen att ett eventuellt införande av arbetsmiljöbrott i BrB i 

huvudsak verkar vara av pedagogisk art och att ett sådant skäl inte bör ha någon avgörande 

betydelse. Departementschefen delade inte lagrådets uppfattning utan menade att det är viktigt 

och betydelsefullt att strafflagstiftningen utformas så att de som direkt berörs av 

straffbestämmelserna samt allmänheten i stort kan bilda sig en uppfattning om vilka typer av 

förfaranden som är kriminaliserade. Ett sätt att nå upp till denna princip är att hitta lämpliga 

och upplysande beteckningar för olika former av brott.102 Arbetsmiljöbrott infördes den 1 juli 

1991 i Brottsbalken trots att delade meningar rådde vid utredningen.103  

                                                           
99 Regeringens proposition 1990/91:140, s.108–109. 
100 Ibid, s.109. 
101 Ibid, s.110.  
102 Ibid, s.115.  
103 Ibid, s.4. 
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För att dömas för arbetsmiljöbrott skall gärningspersonen uppsåtligen eller av oaktsamhet ha 

åsidosatt vad det i enlighet med AML ålegat denne till förebyggande av ohälsa eller 

olycksfall. Begreppet ”i enlighet med AML” innebär att bestämmelserna om arbetsmiljöbrott 

inte endast knyter an till AML utan även till AMF och de föreskrifter som utfärdats med stöd 

av lag och förordning.104 Som framgår ovan finns tre olika brott som leder till en 

arbetsmiljöbrottsdom och dessa tre är vållande till annans död, vållande till kroppsskada eller 

sjukdom samt framkallande av fara för annan i enlighet med 3 kapitlet, 7–9§§ BrB.105 Vid 

vållande till annans död skall en bedömning göras om brottet är att anse som ringa eller grovt. 

Vid bedömningen om brottet är att anses som grovt skall andra faktorer tas i beaktande än de 

som har betydelse vid bedömningen om det anses som ringa. Gärningen skall anses som grov 

om handlingen inneburit medvetet risktagande av allvarligt slag eller om gärningspersonen 

när det krävts särskild uppmärksamhet eller skicklighet har varit påverkad av alkohol eller 

annat medel, eller annars gjort sig skyldig till försummelse av något slag.106 För att en 

gärningsperson skall dömas för vållande till annans död krävs det inte att gärningspersonen 

själv har orsakat den dödande skadan. Ansvaret för händelsen kan också uppstå genom en 

tidigare handling eller underlåtelse.107 Det är emellertid inte tillräckligt att gärningen orsakat 

döden och att gärningen varit oaktsam. Det krävs att gärningen har varit oaktsam i förhållande 

till den dödliga utgången. Alltså om personen varit oaktsam och orsakat någons död men att 

dennes oaktsamhet saknar relevans för om personen dör, då skall personen inte dömas för 

vållande till annans död. Inte heller om personen inte hade anledning att ta det inträffade, 

alltså döden, i beräkning skall personen dömas för vållande till annans död även om denne 

genom sin handling orsakat en annans död.108 Även vid vållande av kroppsskada eller 

sjukdom skall en bedömning göras om brottet är att anses som ringa eller grovt. När 

bedömningen görs om brottet är grovt eller inte skall det beaktas om gärningen innefattar 

medvetet risktagande av allvarligt slag eller om gärningspersonen när det krävts särskild 

uppmärksamhet eller skicklighet varit påverkad av alkohol, annat medel, eller annars gjort sig 

skyldig till försummelse av allvarligt slag.109 

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

författningar, 2014, s.333. 
105 3 kap. 10§ BrB.  
106 Ibid, 7§. 
107 Holmqvist, Lena, Brottsbalken: en kommentar. D. 1 (1–12 kap.) brotten mot person och förmögenhetsbrotten 

m.m.,2009, s.3:43. 
108 Ibid, s.3:44. 
109 3 kap. 8§ BrB.  
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Framkallande av fara för annan beskrivs som när någon av grov oaktsamhet utsätter annan för 

livsfara, fara för svår kroppskada eller allvarlig sjukdom.110 Denna bestämmelse kräver inte 

att någon gripbar effekt eller konkret skada har inträffat och inte ens att någon effekt åsyftats. 

Ej heller uppsåt krävs utan det är tillräckligt med grov oaktsamhet för att gärningspersonen 

skall ha straffansvar. Om personen handlar med medveten oaktsamhet kan detta ofta ses som 

att personen handlar med grov oaktsamhet. Detta då personen i detta fall insett eller borde haft 

en berättigad misstanke om en möjlig konsekvens av sitt handlande, men inte med så stor 

likgiltighet att gärningen kan bedömas som uppsåtlig. Bedömningen av framkallande för fara 

för annan förutsätter att personen utsatt någon för livsfara, svår kroppsskada eller allvarlig 

sjukdom.111 Det krävs att det har uppkommit en konkret fara för en person. Det räcker alltså 

inte att handlingen till sin karaktär kan betraktas som en farlig handling utan någon skall 

verkligen i det särskilda fallet ha blivit utsatt för fara. Det är dock tillräckligt att en person 

varit i farozonen när handlingen utförs för att en person skall dömas för straffansvar. Om 

gärningspersonen undanröjer faran innan någon kommit i farozonen kan denne gå fri från 

ansvar.112 

För att en gärningsperson skall dömas för arbetsmiljöbrott gällande vållande till annans död 

eller vållande till kroppsskada eller sjukdom måste personen ha varit oaktsam i förhållande till 

effekten, alltså dödsfallet, kroppsskadan eller sjukdomen. Personen skall även som nämnts 

tidigare med uppsåt eller av oaktsamhet ha åsidosatt vad som i enlighet med 

arbetsmiljölagstiftningen ålegat denne. Det skall också finnas ett samband mellan 

åsidosättandet av arbetsmiljölagstiftningen och den inträffade effekten av handlingen. Vid 

arbetsmiljöbrott är det dock vanligast att ohälsa och olycksfall i arbetsmiljön sker genom 

underlåtenhet att vidta de åtgärder som krävs och inte av ett aktivt handlande.113 Om en 

gärningsperson döms för arbetsmiljöbrott så kan denne personen inte för samma gärning 

också dömas för brott enligt 3 kap. 7–9§§ BrB.114 Skyddsansvaret när det gäller 

arbetsmiljöbrott gäller inte endast i förhållande till de som arbetar i verksamheten. Även andra 

som vistas i verksamheten och omfattas av arbetsmiljölagstiftningen inkluderas till 

skyddsobjekten, till exempel studerande eller vårdtagare som utför anvisat arbete etc. Andra 

                                                           
110 3 kap. 9§ BrB. 
111 Holmqvist, Lena, Brottsbalken: en kommentar. D. 1 (1–12 kap.) brotten mot person och förmögenhetsbrotten 

m.m.,2009, s.3:59. 
112 Ibid, s.3:59-3:60. 
113 Ibid, s.3:67. 
114 Gullberg, Hans & Rundqvist, Karl-Ingvar, Arbetsmiljölagen: i lydelse den 1 juli 2014: kommentarer och 

författningar, 2014, s.335.   
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som inte omfattas av arbetsmiljölagstiftningen kan dock bli drabbade om den med 

arbetsmiljöansvar åsidosätter sina skyldigheter och om rekvisiten för arbetsmiljöbrott då är 

uppfyllda kan personen med arbetsmiljöansvar ändå bli dömd för arbetsmiljöbrott.115 Vid 

bedömningen av vilket straff gärningspersonen skall få, skall den skada som olyckan lett till 

vägas in. En viktig faktor är hur allvarligt åsidosättandet av skyldigheterna att förebygga 

ohälsa och olycksfall framstår i det specifika fallet. Ett uppsåtligt åsidosättande av 

skyldigheterna skall bedömas som allvarligare än ett oaktsamt åsidosättande.116 

 

3.5 Straffansvarets placering 

Skyddsansvaret ligger som nämnt i första hand på arbetsgivaren men då det gäller företag som 

drivs som juridiska personer har enligt praxis ledamöter i företagets ledning straffansvaret. 

Straffansvaret placeras på dem då de har ett avgörande inflytande på hur verksamheten 

utövas.117 Straffansvaret gäller dock inte automatiskt en fast placering såsom ett företags 

ledning. Ett spelrum som är rimligt ges med hänsyn till vem som har handlat i strid mot 

arbetsmiljölagstiftningen.118 De som sitter i ledningsposition eller liknande har dock en 

möjlighet att delegera delar av arbetsmiljöansvaret till andra och när de gör det måste de vara 

tydliga och klargöra vem som bär ansvaret för att delar av arbetsmiljölagstiftningen följs. Den 

som har skyddsansvaret för arbetsmiljön är den som kan ställas till svars för arbetsmiljöbrott. 

Arbetsmiljöansvaret och risken att dömas för arbetsmiljöbrott inkluderar inte endast AML 

utan även AMF och de förordningar som AV utfärdar med stöd i AML och AMF 

inkluderas.119 Vid delegering av arbetsmiljöansvaret föreligger det enligt rättspraxis flera 

förutsättningar för att straffansvaret skall kunna läggas på den som delegerats 

arbetsmiljöansvaret.  

o Det skall finnas ett klarlagt behov av att delegera ansvaret. Till exempel om 

arbetsplatsen är stor eller om arbetsmiljöansvaret kräver särskild sakkunskap som VD 

eller motsvarande inte besitter. 

                                                           
115 Holmqvist, Lena, Brottsbalken: en kommentar. D. 1 (1–12 kap.) brotten mot person och förmögenhetsbrotten 

m.m.,2009, s.3:68.  
116 Ibid, s.3:69. 
117 Ibid, s.3:66. 
118 Gullberg, Hans & Rundqvist, Karl-Ingvar, Arbetsmiljölagen: i lydelse den 1 juli 2014: kommentarer och 

författningar, 2014, s.336. 
119 Holmqvist, Lena, Brottsbalken: en kommentar. D. 1 (1–12 kap.) brotten mot person och förmögenhetsbrotten 

m.m.,2009, s.3:66.  
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o Den som delegeras arbetsmiljöansvaret skall ha tillräcklig erfarenhet av arbetet och ha 

tillräckliga kunskaper om farorna i arbetet.  

o Den som delegeras arbetsmiljöansvaret skall inta en tämligen självständig ställning 

gentemot cheferna.  

o Den till vilken delegeringen sker skall ha tillräckliga beslutsbefogenheter för att kunna 

vidta erforderliga åtgärder.  

o Det måste avslutningsvis stå klart till vem arbetsmiljöansvaret delegerats.120  

Om arbetsmiljön inte uppfyller de krav som fordras och arbetsmiljöansvaret delegerats till 

någon annan än de som sitter i företagsledningen kan ledningen under vissa förutsättningar bli 

fria från straffansvar. Den som har arbetsmiljöansvaret i företagsledningens ställe kan då få 

bära det fulla straffrättsliga ansvaret. Detta förutsatt att ovanstående förutsättningar 

uppfyllts.121   

 

3.6 Straffpåföljder  

Den som gör sig skyldig till vållande till annans död, kroppsskada eller sjukdom eller 

framkallande av fara för annan vid arbetsmiljöbrott döms till böter eller fängelse. Om en 

gärningsperson varit vållande till annans död kan denne bli dömd till fängelse i högst två år 

eller om brottet är ringa, till böter. Är brottet istället grovt kan gärningspersonen bli dömd till 

fängelse i lägst sex månader och högst sex år.122 Den som av oaktsamhet orsakar annan 

person kroppsskada eller sjukdom som inte är ringa, döms för brottet vållande till 

kroppsskada eller sjukdom och böter eller fängelse i högst sex månader. Är brottet däremot 

grovt döms gärningspersonen till fängelse i högst fyra år.123 Vid framkallade av fara för annan 

döms gärningspersonen för brottet framkallade av fara för annan vilket leder till böter eller 

fängelse i högst två år.124 Beroende på hur oaktsam gärningspersonen varit vid vållandet till 

annans död, kroppsskada eller sjukdom eller vid framkallande av fara för annan varierar 

straffpåföljden. Oaktsamheten kan delas in i grov oaktsamhet, oaktsamhet samt ringa 

oaktsamhet vilka ger olika straffpåföljder.125 

                                                           
120 Zanderin, Lars (red.), Arbetsmiljö, 2005, s.41. 
121 Gullberg, Hans & Rundqvist, Karl-Ingvar, Arbetsmiljölagen: i lydelse den 1 juli 2014: kommentarer och 

författningar, 2014, s.336–337.  
122 3 kap. 7§ BrB.  
123 Ibid, 8§.  
124 Ibid, 9§.  
125 Zanderin, Lars (red.), Arbetsmiljö, 2005, s.42.  
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Om en näringsidkare grovt åsidosatt de skyldigheter som är förenade med verksamheten eller 

inte gjort vad som skäligen kan krävas för att förebygga brottslighet kan näringsidkaren 

dömas att betala en företagsbot. Med formuleringen ”förenade med verksamheten” avses 

bland annat regleringarna i AML.126 Näringsidkare är den som yrkesmässigt bedriver 

verksamhet av ekonomisk art, till exempel bolag eller ekonomiska föreningar.127 Storleken på 

företagsboten skall fastställas till lägst 5000 kronor och högst tio miljoner kronor.128 När 

storleken på företagsboten fastställs skall det med beaktande av straffskalan för brottet tas 

särskild hänsyn till den skada eller fara brottsligheten inneburit, brottslighetens omfattning 

samt brottslighetens förhållande till näringsverksamheten. Har näringsidkaren tidigare betalat 

en företagsbot skall skälig hänsyn tas till detta.129 Det finns även andra faktorer som påverkar 

storleken på företagsboten. Företagsboten får sättas lägre än vad som tidigare angetts om 

brottet som begåtts medför annan betalningsskyldighet eller särskild rättsverkan på 

näringsidkaren och att den samlade påföljd på så sätt skulle bli oproportionerligt sträng.130 

Har näringsidkaren efter sin förmåga försökt förebygga, begränsa eller avhjälpa de skadliga 

begränsningarna av brottet, frivilligt angett brottet eller om det finns andra skäl för jämkning 

så kan även i dessa situationer företagsboten sättas lägre.131 

 

3.7 Straffrättsliga regler och regler om tillsyn i AML 

Det straffrättsliga ansvaret för arbetsmiljön kan delas in i allmän straffrätt vilket regleras i 

Brottsbalken samt specialstraffrätt som förekommer i bland annat AML.132 Åttonde kapitlet i 

AML innehåller straffrättsliga regler utöver arbetsmiljöbrott enligt BrB. Bland annat finns det 

en straffregel gällande den som uppsåtligen eller av oaktsamhet har brutit mot ett 

föreläggande eller förbud. Denne döms till böter eller fängelse i högst ett år. Detta gäller dock 

inte om föreläggandet eller förbudet är förenat med vite (se nedan).133 Personen som 

uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot ett föreläggande eller förbud kan vara antingen 

arbetsgivare, arbetstagare eller någon helt annan.134 Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet 

                                                           
126 Zanderin, Lars (red.), Arbetsmiljö, 2005, s.42 och Gullberg, Hans & Rundqvist, Karl-

Ingvar, Arbetsmiljölagen: i lydelse den 1 juli 2014: kommentarer och författningar, 2014, s.347. 
127 Gullberg, Hans & Rundqvist, Karl-Ingvar, Arbetsmiljölagen: i lydelse den 1 juli 2014: kommentarer och 

författningar, 2014, s.347. 
128 36 kap. 8§ BrB.  
129 Ibid, 9§. 
130 Ibid, 10§ 1p.  
131 Ibid, 10§ 2-4p.  
132 Zanderin, Lars (red.), Arbetsmiljö, 2005, s.41.  
133 8 kap. 1§ AML. 
134 Zanderin, Lars (red.), Arbetsmiljö, 2005, s.43.  
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har lämnat oriktiga uppgifter om viktiga förhållanden när en tillsynsmyndighet begärt det, 

döms till böter. Om en person inte lämnar underrättelse till tillsynsmyndigheten om dödsfall, 

svårare personskada, skador som drabbat flera arbetstagare samtidigt eller tillbud som 

inneburit fara för liv och hälsa så kan personen även i dessa situationer dömas att betala 

böter.135  

AV är den myndighet som utövar tillsyn över att AML och de föreskrifter som har utfärdats 

med stöd i lagen efterföljs.136  AV har utöver att till exempel meddela föreskrifter även 

uppgiften att övervaka verksamheten på arbetarskyddets område.137 AV har därför rätt att få 

tillträde till verksamheten138 samt att få de upplysningar, handlingar och prov de behöver för 

att de ska kunna utföra tillsynen över verksamheterna.139 Det finns även vissa medel som AV 

kan använda i sitt tillsynsarbete för att tvinga fram arbetsmiljöåtgärder, däribland att förena ett 

förbud eller föreläggande med vite. Detta förbud eller föreläggande riktas gentemot den som 

har skyddsansvaret och har som syfte att få den med skyddsansvar att följa AML och dess 

föreskrifter.140 

 

3.8 Rättspraxis 

Vid sökningen efter arbetsmiljöbrott gällande hot och våld inom vård och omsorg upptäckte 

jag även här att det inte fanns några. Det rättsfall som fanns som rörde hot och våld var från 

Svea Hovrätt 2015-09-18, mål nummer B 1873–15 där en kriminalvårdare misshandlas till 

döds av en intagen på ett häkte. Även om detta fall inte rör just min avgränsning vård och 

omsorg kommer detta att inkluderas i uppsatsen. Detta för att kunna göra en tolkning av hur 

domstolen gör en bedömning vid arbetsmiljöbrott som rör hot och våld i verksamheten. I 

analysen kommer jag kort att söka förklaringar till avsaknaden av rättspraxis gällande 

arbetsmiljöbrott inom min avgränsning. 

 

 

  

                                                           
135 8 kap. 2§ 5p. och 3 kap. 3a§ AML. 
136 7 kap. 1§ 1st. AML.  
137 Regeringens proposition 1976/77:149, s.145. 
138 Zanderin, Lars (red.), Arbetsmiljö, 2005, s.33. 
139 7 kap. 3§ AML.  
140 Ibid, 7§. 
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3.8.1 Fallet Karen Gebreab 

I en dom från Svea Hovrätt, 2015-09-18, ansågs följande omständigheter klarlagda. 2011 

mördares kriminalvårdare Karen Gebreab av en intagen på häktet Huddinge. Denne hade 

bedömts som farlig och hade därmed förhöjd säkerhetsåtgärd som innebar att när han vistades 

utanför sitt bostadsrum skulle han åtföljas av två kriminalvårdare. Karen var den som skulle 

föra den intagne till promenadgården men upplystes inte om att den intagne skulle åtföljas av 

två kriminalvårdare och åtföljde därför den intagne själv. När Karen vände den intagne 

ryggen för att öppna dörren in till promenadgården attackerar han henne och misshandlar 

henne till döds. Misshandeln utfördes till en början utan tillhygge men efter en stund fortsatte 

misshandeln med en batong som den intagne tagit från en annan kriminalvårdare som försökt 

komma till undsättning. 

I sina domskäl gör Hovrätten följande bedömning. Att arbetsgivaren skall vidta alla åtgärder 

som behövs för att förebygga ohälsa eller olycksfall innebär inte att denne har brustit i sina 

skyldigheter så snart en olycka har inträffat. För att arbetsgivaren skall ha brustit i sina 

skyldigheter enligt AML krävs det att denne avvikit från vad som objektivt sett kan anses vara 

rimliga åtgärder. För att det i detta fallet skall föreligga straffrättsligt ansvar på arbetsgivaren 

krävs det att en normalt aktsam arbetsgivare känt till behovet av åtgärder som det i efterhand 

fastslagits kunnat förhindra dödsfallet. De rutiner som funnits på häktet var i linje med de 

rutiner som finns på övriga häkten i Sverige och dessa har funnits i flera år utan att någon, 

varken internt eller externt, riktat någon kritik mot dessa. Det har inte kunnat krävas att en 

normalt aktsam arbetsgivare skulle ha insett risken för att de rutiner som fanns skulle fallera 

och att en kriminalvårdare därmed blir lämnad ensam med en intagen som skulle haft 

förstärkning. Gällande oaktsamhet är det inte oaktsamhet så fort det görs ett avsteg från det 

normalt aktsamma, det skall göras en samlad bedömning av omständigheterna kring 

gärningen och omständigheterna skall anses klandervärda. När den samlade bedömningen av 

omständigheterna görs skall det tas hänsyn till hur lätt det var för den åtalade att inse behovet 

av att vidta åtgärder. Hovrätten refererar till Högsta domstolens dom NJA 2007 s. 369 där 

Högsta domstolen beskriver följande. Det krävs att en domstol kan konstatera att det finns en 

hög grad av sannolikhet att ett dödsfall kunnat undvikas om den tilltalade vidtagit de åtgärder 

som det läggs honom till last att han inte vidtagit. Då det handlar om en människa med egen, 

fri vilja som handlat med berått mod är det svårt att avgöra hur personen agerat i en annan 

situation. En jämförelse görs med en maskin där det är lätt att bedöma den objektiva 

farligheten och hur den kan förebyggas med till exempel en skyddsanordning. När det gäller 
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människor är det i princip omöjligt att fastställa graden av farlighet denne har i allmänhet och 

vid en viss tidpunkt. Vid Hovrättens bedömning om de tilltalade haft anledning att ta 

dödsfallet i beräkning, även om det fanns en annan kriminalvårdare i vakttornet som kunde 

ingripa, kan det ej anses rimligt att begära att de tilltalade skulle ha gjort en sådan beräkning. 

De tilltalade frikänns därför från åtalet om arbetsmiljöbrott.141  

  

                                                           
141 Svea Hovrätt 2015-09-18, Mål nr B1873-15. 
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4. Analys 

4.1 Arbetsgivarens arbetsrättsliga skyldigheter  

Arbetsgivarens skyldighet att motverka och förebygga hot och våld i verksamheten med tanke 

på arbetstagarnas psykosociala arbetsmiljö är långtgående. Just det förebyggande 

arbetsmiljöarbetet är centralt när det gäller hot och våld kombinerat med den psykosociala 

arbetsmiljön. Då en samverkan skall ske mellan arbetsgivaren och arbetstagarna för att 

åstadkomma en god arbetsmiljö142 anser jag att en viktig del i det förebyggande 

arbetsmiljöarbetet är skyddsombudet och skyddskommittén. Arbetsgivaren bör ta tillvara på 

skyddsombudets och skyddskommitténs kunskaper och åsikter i sitt förebyggande 

arbetsmiljöarbete. Skyddsombudets roll är att företräda arbetstagarna i arbetsmiljöfrågor och 

vaka över skyddet för ohälsa och olycksfall.143 Just hot och våld i verksamheten är ett 

allvarligt arbetsmiljöproblem och skyddsombudet har en möjlighet att framföra de eventuella 

problem med hot och våld som finns i verksamheten till arbetsgivaren. Arbetsgivaren är 

därefter skyldig att lämna besked i frågan. Skyddsombudet har en skyldighet att begära 

åtgärder från arbetsgivaren då denne tycker att det behövs borde skyddsombuden nyttja denna 

möjlighet och kräva arbetsgivaren på åtgärder.144 Även vid mötena med skyddskommittén 

finns en stor möjlighet för skyddsombuden att påverka arbetet med arbetsmiljön och upplysa 

arbetsgivarna om de risker som finns i den psykosociala arbetsmiljön gällande hot och våld. 

Ett annat viktigt verktyg är skyddsronderna som arbetsgivaren och skyddsombudet bör göra 

regelbundet. Vid dessa görs en översyn av arbetsstället.145 Problemet med dessa är dock att de 

till största delen verkar beröra den fysiska arbetsmiljön då just en ”översyn av arbetsstället 

görs”. Skyddsronden bör även fokusera på den psykosociala arbetsmiljön för arbetstagarna, 

speciellt på de arbetsplatser där hot och våld förekommer. Det torde finnas möjlighet att 

utforma någon typ att checklista där skyddsombudet och arbetsgivaren tillsammans går 

igenom den psykosociala arbetsmiljön i verksamheten. Även att utreda om det finns extra 

utsatta platser för arbetstagarna i den fysiska arbetsmiljön att utsättas för hot och våld.  

Trots att skyddsombudet och skyddskommittén har en viktig roll i det förebyggande 

skyddsarbetet146 så är det arbetsgivaren som har arbetsmiljöansvaret och som skall vidta de 

åtgärder som behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall. Utgångspunkten skall ju vara att 

                                                           
142 3 kap. 1a§ AML. 
143 6 kap. 4§ 1st. AML. 
144 Ibid, 6a§ 1st. 
145 7§ 1st. AMF. 
146 Regeringens proposition 1976/77:149, s.236. 
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allt som kan leda till ohälsa eller olycksfall skall ändras eller ersättas så att risken för ohälsa 

eller olycksfall undanröjs enligt 3 kap. 2§ 1st. AML och dess proposition.147 AFS 1993:2 

formulerar dock arbetsgivarens skyldighet annorlunda då arbetsmiljöarbetet enligt denna AFS 

skall ordnas så att risken för hot och våld (som ju kan leda till ohälsa och olycksfall) ”så långt 

som möjligt” skall förebyggas.148 Jag anser att formuleringen i AML och dess proposition är 

striktare än den i AFS 1993:2. Formuleringen i AFS:en lämnar utrymme för arbetsgivaren att 

inte vidta alla de åtgärder som kan krävas för att förebygga ohälsa och olycksfall i 

verksamheter med hot och våld. Detta utan att anta att arbetsgivare aktivt arbetar för att inte 

vidta de åtgärder som krävs. Formuleringen som återfinns i AML och dess proposition hade 

kunnat användas även i AFS 1993:2 då det trots att det är svårt att förebygga hot och våld i 

kontaktyrken borde ha utgångspunkten att allt som kan leda till ohälsa och olycksfall skall 

undanröjas.  

Även i AFS 2015:4 formuleras arbetsgivarens skyldighet annorlunda. Enligt denna AFS skall 

arbetsgivaren ”vidta åtgärder” för att motverka att arbetsuppgifter-och situationer som är 

starkt psykiskt påfrestande leder till ohälsa. Denna formuleringen kan även den tolkas vara 

mindre strikt än den i AML och som den skall tolkas enligt proposition 2001/02:145. I AFS 

1993:2 står det ju att risken för hot och våld så ”långt som möjligt” skall förebyggas. Trots att 

det som ovan beskrivet är en svagare formulering än motsvarande regeln i AML får 

formuleringen i AFS 2015:4, ”vidta åtgärder”, ändå anses vara svagare formulerad än både 

AML och AFS 1993:2. Att formuleringarna gällande att förebygga och motverka ohälsa och 

olycksfall inte är konsekventa kan vara problematiskt. Att formuleringen i AML och dess 

proposition inte används även i AFS 1993:2 och AFS 2015:4 kan ifrågasättas då AML enligt 

rättskälleläran är överordnad AFS:arna.  

Arbetsgivarens skyldighet att arbeta förebyggande gällande den psykosociala arbetsmiljön 

konkretiseras i AFS 2015:4.149 Arbetsgivaren skall bland annat ha mål gällande den 

psykosociala arbetsmiljön och dessa mål kan tänkas vara ett bra verktyg för arbetsgivaren att 

minska hot och våld i verksamheten då detta påverkar arbetstagarnas psykosociala 

arbetsmiljö. Arbetsgivaren har även en skyldighet att inkludera arbetstagarna i arbetet med 

dessa mål samt att upplysa dem om vilka målen är.150 Dessa mål kan vara särskilt viktiga i 

verksamheter där hot och våld förekommer. Målen ger både arbetsgivaren och arbetstagarna 

                                                           
147 3 kap. 2§ 1st. AML och Regeringens proposition 2001/02:145, s.3. 
148 3§ AFS 1993:2. 
149 1§ AFS 2015:4. 
150 Ibid, 7§. 
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en chans att konkret diskutera vilka åtgärder som behöver vidtas för att minska den 

psykosociala påverkan. Att möta människor i svåra situationer, som de som arbetar inom vård 

och omsorg gör, kan vara psykiskt påfrestande. Om dessa situationer även leder till att 

arbetstagarna utsätts för hot och våld leder detta inte till en god psykosocial arbetsmiljö. 

Arbetstagarna måste då som jag tolkar arbetsmiljölagstiftningen få de verktyg som behövs för 

att hantera dessa situationer.  

I de allmänna råden till 11§ AFS 2015:4 beskrivs det att arbetsgivaren ”bör överväga” att 

erbjuda arbetstagarna regelbundet stöd, utbildningsinsatser, stöd från kollegor etc. i 

verksamheter där arbetstagarna möter personer i svåra situationer.151 I jämförelse med AFS 

1993:2 som berör just hot och våld beskrivs det att arbetstagarna ”skall ha tillräcklig 

utbildning, information och instruktioner för att kunna utföra arbetet på ett tryggt sätt”.152 Mot 

den bakgrunden borde de allmänna råden i AFS 2015:4 lägga vikt vid att arbetstagarna får den 

utbildning etc. de behöver för att hantera svåra situationer som kan innehålla till exempel hot 

och våld. Formuleringen att arbetsgivaren ”bör överväga” att erbjuda personalen utbildning 

etc. upplevs oprecis. Detta då hot och våld i verksamheten påverkar den psykosociala 

arbetsmiljön, kanske till och med mer än den fysiska. Att då AFS 2015:4 som berör just den 

psykosociala arbetsmiljön inte lägger vikt vid utbildning etc. lämnar mer att önska då AFS 

1993:2 inte lägger någon större vikt vid arbetstagarnas psykosociala arbetsmiljö. Att 

arbetstagarna har den utbildning de behöver för att kunna hantera hot- och våldssituationer 

borde underlätta för dem i deras arbete och inverka positivt på deras psykosociala hälsa i 

enlighet med arbetsmiljölagstiftningen. Att känna sig trygg och att veta hur en situation skall 

hanteras kan tänkas sänka stressnivån. Även om stödet efter en sådan situation är viktig även 

det, så tror jag att tryggheten att hantera situationen kan sänka den stress och det trauma 

arbetstagaren kan uppleva efteråt. I AFS 1993:2 upplever jag att stödet efter en hot- och 

våldssituation betonas något mer än att arbetstagarna har de verktyg de behöver för att kunna 

hantera situationen, även om dessa verktyg nämns.   

Arbetsgivarens arbete med SAM reglerar arbetsgivarens skyldighet att planera, leda och 

kontrollera arbetsmiljöarbetet.153 Enligt SAM skall det finnas en arbetsmiljöpolicy på 

arbetsplatsen,154 riskbedömningar skall göras155 och åtgärdsplaner utefter dessa skall 

                                                           
151 Allmänna råd till 11§ AFS 2015:4. 
152 4§ AFS 1993:2.  
153 3 kap. 2a§ 1st. AML.  
154 5§ 1st. AFS 2001:1. 
155 Ibid, 8§ 1st. 
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utformas.156 På arbetsplatser där hot och våld förekommer borde riskbedömningarna vara ett 

ypperligt sätt för arbetsgivaren att arbeta förebyggande och minska hot-och våldssituationer 

då arbetsgivaren regelbundet skall undersöka risken för ohälsa och olycksfall. Om åtgärder 

inte kan vidtas direkt efter riskbedömningen skall de skrivas in i en åtgärdsplan som anger när 

åtgärderna skall vara genomförda. Denna skall sedan följas upp och kontrolleras.157 När 

arbetsgivaren utför dessa riskbedömningar är det viktigt att det görs med ett kritiskt 

perspektiv, tanken är ju att förbättra verksamheten. Det är viktigt att arbetsgivaren inte endast 

utför rutinerna i arbetsmiljöarbetet utan att denne även gör rätt, alltså minskar riskerna.158 

Risken finns att arbetet med riskbedömningarna kan ske rutin- och slentrianmässigt och det är 

då viktigt att arbetsgivaren behåller sitt kritiska perspektiv för att verkligen utföra rätt åtgärder 

för att minska de risker som finns.  

Som nämnts i bakgrunden är verksamheter inom vård och omsorg den sektor som har flest 

arbetsskadeanmälningar relaterade till hot och våld. Inom just vård- och omsorgssektorn är 

psykiatrin och de som arbetar med personer med psykisk ohälsa en del där arbetstagarna 

utsatts för hot och våld. För arbetsgivaren inom dessa verksamheter kan det tänkas vara svårt 

att förebygga ohälsa och olycksfall då det handlar om personer som utför handlingar som 

leder till problem i den psykosociala arbetsmiljön. Det är svårt att kontrollera och helt undvika 

att hot- och våldssituationer uppstår och det blir därför svårt att avgöra om arbetsgivaren 

uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosatt sina skyldigheter i enlighet med AML. Det är svårt 

att lagstifta när det gäller arbeten med människor då de beter sig olika i olika situationer, i 

synnerhet torde det gälla inom den psykiatriska vården. Arbetsgivarens skyldigheter i enlighet 

med AML inom verksamheter där det förekommer hot och våld är långtgående och de 

åtgärder denne kan vidta för att minska riskerna för ohälsa och olycksfall bör vidtas. Frågan 

är, med tanke på den statistik som beskrivs i bakgrunden, om arbetsgivarna vidtar alla de 

åtgärder de kan för att förebygga ohälsa och olycksfall. Svårigheten att vidta alla åtgärder som 

krävs för ett arbetsmiljöproblem som troligtvis ej går att helt utrota kan tänkas vara 

problematiskt.  

Som nämnts tidigare finns det ej några rättsfall gällande om arbetsgivaren brustit i sin 

skyldighet att motverka och förebygga hot och våld i verksamheter inom vård och omsorg. 

Anledningen till detta kan vara att det är svårt att avgöra när arbetsgivaren har brustit i sitt 

                                                           
156 SOU 1990:49, bilagedel A, bilaga 1, s.1. 
157 10§ AFS 2001:1.  
158 Frick, Kaj & Johanson, Ulf, Kunskapssammanställning: systematiskt arbetsmiljöarbete - syfte och inriktning, 

hinder och möjligheter i verksamhetsstyrningen: en analys av svenska fallstudier, Arbetsmiljöverket, 2013, s.9. 
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arbetsmiljöansvar då verksamheterna inom vård och omsorg ser så olika ut samt att de 

åtgärder som behöver vidtas för en tillfredsställande arbetsmiljö är verksamhetsspecifika.  

 

4.2 Straffrättsliga konsekvenser vid hot och våld 

För att någon skall dömas för arbetsmiljöbrott skall denne av uppsåt eller oaktsamhet ha 

åsidosatt sina skyldigheter att förebygga ohälsa och olycksfall i enlighet med AML. Detta 

innebär dock inte att personen har brustit i sina skyldigheter så fort ohälsa eller olycksfall har 

inträffat.159 Dessa skyldigheter inkluderar även åsidosättande av AMF och de föreskrifter som 

utfärdats. 160 De tre brott som redan finns beskrivna i BrB som den som blir dömd för 

arbetsmiljöbrott döms till är vållande till annans död, vållande till kroppsskada eller sjukdom 

eller framkallande av fara för annan.161 Bedömningen om någon begått arbetsmiljöbrott är 

komplex. Dels är det tre olika, redan existerande brott som skall tas i beaktning och dels 

rekvisiten i själva arbetsmiljöbrottsparagrafen. Straffpåföljden vid arbetsmiljöbrott skiljer sig 

beroende på om gärningspersonen handlat uppsåtligt eller oaktsamt samt om det brott som 

utgör grunden, det vill säga vållande till annans död, vållande till kroppsskada eller sjukdom 

samt framkallande av fara för annan, är att ses som ringa eller grovt. Vid vållande till annans 

död krävs det inte att gärningspersonen direkt har orsakat den dödande skadan utan en tidigare 

handling kan vara orsaken till dödsfallet.162 Vid just bedömningen av vållande till annans död 

vid arbetsmiljöbrott är det troligtvis sällan som en gärningsperson direkt orsakar dödsfallet 

utan det handlar troligen om en handling som indirekt har orsakat en annan persons död. 

Saknar dock handlingen relevans för den dödliga utgången skall personen inte dömas för 

vållande till annans död och därmed inte heller till arbetsmiljöbrott. Personen måste också ha 

haft anledning att ta en dödlig utgång i beräkning vid sitt handlande för att kunna dömas för 

arbetsmiljöbrott.163  

Vid bedömningen om det fanns anledning för de åtalade att ha tagit dödsfallet i beräkning i 

”fallet Karen” bedömde Svea Hovrätt att det ej ansågs rimligt. Anledningen till detta var att 

det ansågs svårt för de tilltalade att bedöma en persons farlighet vid en given tidpunkt. Högsta 

domstolen hade i en vägledande dom beskrivit att det är lättare att bedöma en maskins 

                                                           
159 Svea Hovrätt 2015-09-18, Mål nr B1873-15. 
160 Gullberg, Hans & Rundqvist, Karl-Ingvar, Arbetsmiljölagen: i lydelse den 1 juli 2014: kommentarer och 

författningar, 2014, s.333. 
161 3 kap. 7–9§§ BrB.  
162 Holmqvist, Lena, Brottsbalken: en kommentar. D. 1 (1–12 kap.) brotten mot person och förmögenhetsbrotten 

m.m.,2009, s.3:43. 
163 Ibid, s.3.44. 
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farlighet och vidta åtgärder, än en människas.164 Just att det handlar om människor som utför 

handlingar av egen, fri vilja i situationer där andra utsätts för hot och våld kan vara en 

anledning till att det endast finns ett arbetsmiljöbrottsfall där en intagen, boende eller liknande 

utsatt en annan för våld. Att utreda ett eventuellt arbetsmiljöbrott gällande vållande till annans 

död i en verksamhet inom vård och omsorg där hot och våld är vanligt förekommande borde 

med tanke på ”fallet Karen” vara en väldigt svår uppgift. Speciellt med tanke på kravet att ”ta 

en dödlig utgång i beräkning” då det som Högsta domstolen beskriver i sin vägledande dom är 

svårt att bedöma en persons farlighet. När det gäller människor med oförutsägbara beteenden, 

som till exempel personer med psykiatriska diagnoser inom vård och omsorg, måste en dödlig 

utgång i så fall tas i beräkning i varje potentiellt farlig situation vilket torde vara nästintill 

omöjligt. Vid situationer där hot och våld förekommer måste det vara svårt att avgöra om det 

är arbetsgivaren som har åsidosatt sina skyldigheter enligt arbetsmiljölagstiftningen, eller om 

det endast är en situation som inte hade kunnat undvikas med hjälp av eventuella 

arbetsmiljöåtgärder.  

 

4.3 Faktorer som påverkar förekomsten av hot och våld 

Normaliseringsprocessen går som sagt ut på att ett beteende som är vanligt förekommande, 

till exempel hot och våld inom vård och omsorg, till slut inte problematiseras.165 För att 

koppla normaliseringsprocessen till verksamheter där hot och våld förekommer så finns 

möjligheten att den gör att de åtgärder som behöver vidtas, ej vidtas. Om en normalisering 

sker både hos arbetsgivare och arbetstagare så finns det ingen i verksamheten som ser 

problemet med hot och våld för vad det verkligen är och åsidosätter därför skyldigheterna att 

förebygga och motverka det. En annan konsekvens kan vara att på grund av normaliseringen 

är det ingen som anmäler att det är ett arbetsmiljöproblem. Som ovan redovisats menar Isdal 

att det är viktigt att på sikt ha en plan för att avnormalisera våldshandlingarna. Då 

normaliseringsprocessen i arbetslivet är verksamhetsspecifik166 är det svårt att lagstifta 

gällande hot och våld. Det blir därför extra viktigt att arbetsgivarna har ett väl fungerande 

systematiskt arbetsmiljöarbete där de, som jag nämnt innan, utför arbetet med ett kritiskt 

perspektiv. Att det då enligt undersökningarna AV har gjort visat sig att vissa arbetsgivare 

anser att arbetstagarna skall tåla en viss nivå av hot och våld,167 leder inte till ett kritiskt 

                                                           
164 NJA 2007 s. 369 som omnämns ovan i Svea Hovrätt 2015-09-18. 
165 Isdal, Per, Meningen med våld, 2001, s.222. 
166 Hallberg, Ulrika, Kunskapsöversikt: hot och våld inom vård och omsorg, Arbetsmiljöverket, 2011, s.21–22.  
167 Ibid, s.22. 
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perspektiv där alla åtgärder som behövs vidtas. Som framgått av rättsutredningen måste 

arbetsgivarna hantera hot och våld som ett allvarligt arbetsmiljöproblem och inte som något 

oundvikligt som inte helt går att eliminera.  

Som redovisats i teoriavsnittet avslutar fler kvinnor än män sitt yrkesverksamma liv i förtid på 

grund av hälsoskäl eller fysisk/psykisk ork.168 En av anledningarna till detta kan vara den 

horisontella segregering som leder till negativa arbetsvillkor inom de branscher som har en 

ojämn könsfördelning. En annan anledning kan vara som det beskrivs i proposition 

1990/91:140, ”att kvinnor har trätt in på en arbetsmarknad formad av män för män”. Baserat 

på arbetsmiljölagstiftningen tolkar jag att en stor del av den är baserad på yrken där många 

som arbetar är män. Som nämnts innan har till exempel AML en starkare inriktning mot 

kemiska risker än psykosociala. Då kvinnor i större utsträckning arbetar inom yrken som är 

psykiskt påfrestande169 väcks funderingar gällande om en anledning till att en större andel 

kvinnor än män upplever att de har höga emotionella krav, kan bero på att de rättsliga åtgärder 

arbetsmiljölagstiftningen erbjuder inte räcker för att förbättra den psykosociala arbetsmiljön 

inom psykiskt påfrestande yrken. Det torde dock vara svårare att lagstifta gällande den 

psykosociala arbetsmiljön då den är svår att greppa och påverkar människor på olika sätt.  

Trots att fler kvinnor arbetar inom dessa psykiskt påfrestande yrken är männen som arbetar 

inom yrket lika utsatta som kvinnorna. Inga slutsatser kan därför dras om att kvinnor är extra 

utsatta just på grund av att de är kvinnor. Detta kan istället visa på att det är problem i den 

psykosociala arbetsmiljön som påverkar utsattheten och inte de som arbetar inom 

verksamheten. Enligt en av rapporterna från AV som redovisats ovan har det dock visat sig att 

kvinnor utan fast anställning är extra utsatta att drabbas av hot och våld på arbetsplatsen.170 

Om detta beror på att de är extra utsatta på grund av att de är kvinnor eller för att fler kvinnor 

än män arbetar inom verksamheter där hot och våld förekommer är dock oklart. I en annan 

rapport från AV har det framkommit att de psykosociala krav som finns i arbetsmiljön är 

högre i yrken där kvinnor arbetar och de behöver då tillräckliga psykosociala resurser för att 

klara av dessa krav. Baserat på detta kan en anledning till kvinnors psykiska påfrestning på 

arbetet vara att de inte har de psykosociala resurser de behöver för att klara av de 

psykosociala kraven. Trots detta har de visat sig att faktorer utanför arbetet tros ha en 

                                                           
168 Hallberg, Ulrika, Kunskapsöversikt: hot och våld inom vård och omsorg, Arbetsmiljöverket, 2011, s.6. 
169 Sverke, Magnus, Falkenberg, Helena, Kecklund, Göran, Magnusson Hansson, Linda & Lindfors, Petra 

(red.), Kvinnors och mäns arbetsvillkor: betydelsen av organisatoriska faktorer och psykosocial arbetsmiljö för 

arbets- och hälsorelaterade utfall, Arbetsmiljöverket, 2016,, s.40.  
170 De los Reyes, Paulina & Yazdanpanah, Soheyla, Kunskapsöversikt - våld och genus i arbetslivet, 

Arbetsmiljöverket, 2011, s.24. 
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betydelse för kvinnors försämrade psykosociala hälsa och det är inte enbart omständigheterna 

på arbetet som påverkar kvinnornas psykosociala hälsa.171 

 

 

  

                                                           
171 Sverke, Magnus, Falkenberg, Helena, Kecklund, Göran, Magnusson Hansson, Linda & Lindfors, Petra 

(red.), Kvinnors och mäns arbetsvillkor: betydelsen av organisatoriska faktorer och psykosocial arbetsmiljö för 

arbets- och hälsorelaterade utfall, Arbetsmiljöverket, 2016, s.27–28. 
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5. Fortsatt forskning 

För fortsatt forskning hade det varit intressant att utreda om lagstiftningen gällande den 

psykosociala arbetsmiljön anses vara tillräckligt med tanke på den andel hot och våld som 

förekommer i verksamheterna. Även att utreda om den behöver kompletteras med ändrade 

eller nya paragrafer samt annan lagstiftning. Detta med tanke på att hot och våld kommit att 

bli ett allvarligt arbetsmiljöproblem samt att arbetsgivarens skyldigheter att motverka och 

förebygga ohälsa och olycksfall formuleras annorlunda i lag och AFS.  
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