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                                    Abstract 
The purpose with this essay is to review the legal sources that refers to the physical                

environment on workplaces with the focus on disabled workers. The idea behind this essay is               

to show how complex the rules are in this area. Also what consequences and effects it can                 

have on disabled workers and their physical environment. This has been done with the              

approach of sociology of law. The legal method has also been used to find the binding legal                 

sources. Interviews has been a complement to get a picture of how existing workplaces may               

look like. It has been shown that the existing sources are many and that there is a problem for                   

employers to know what rules to follow. They can basically choose which rules to follow               

because the law that covers the topic works as a framework. That means a law with goals and                  

guidelines. Regulations beyond this law are also written in a general way which result in laws                

that people can overlook. This affects disabled people when they for different reasons can’t              

work or get an employment for example. Just because the environment on the workplace isn’t               

adjusted. Every employee and person should be treated the same way whether they have a               

disability or not. A workplace where everyone can be is a workplace everyone want to have. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Enligt artikel 1 i Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning           

(UNCRPD) står det att en funktionsnedsättning är av varaktiga fysiska, psykiska,           

intellektuella eller sensoriska nedsättningar. Dessa kan i samspel med hinder motverka           

personens deltagande i samhället på samma villkor som för personer utan           

funktionsnedsättning. I svensk lagtext definieras en funktionsnedsättning som varaktiga         1

fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av en persons funktionsförmåga.         

Funktionsförmågan ska ha begränsats på grund av en skada eller en sjukdom som antingen              

funnits vid eller uppstått efter födseln. Även sjukdom eller skada som förväntas uppstå i              

framtiden omfattas.   2

 

Det läggs särskild vikt vid att nedsättningen ska pågå under en längre tid och när det talas om                  

begränsningar som kan uppstå framåt i tiden så kan det exempelvis gälla personer med HIV,               

cancer eller MS. Dessa sjukdomar förväntas inverka på funktionsförmågan i framtiden. Men            

vid en bedömning om huruvida det förekommer en nedsättning eller inte läggs det vikt vid               

om det existerar ett funktionshinder eller inte, nedsättningen i sig är inte avgörande.  3

 

Ordet funktionsnedsättning innebär inte enbart fysiska nedsättningar. Det kan innefatta          

psykiska funktionsnedsättningar som adhd, aspergers eller autism. Intellektuellt sett så kan           

det handla om utvecklingsstörningar eller Downs syndrome. Andra nedsättningar kan vara           

allergier, hörselproblem, epilepsi, diabetes och dyslexi. I statistiska centralbyråns (SCB)          4

senaste statistik från 2018 har det visat sig att 12% av Sveriges befolkning har en               

funktionsnedsättning i åldrarna 16-64. Den vanligaste typen är nedsatt rörelseförmåga vilket           

3% av befolkningen har. För två tredjedelar av de tolv procenten resulterar deras             

funktionsnedsättning i nedsatt arbetsförmåga. Cirka en halv miljon människor som lever med            

en funktionsnedsättning är sysselsatta i Sverige. 80% av dessa är i behov av stöd eller               

1 Art 1, The UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities 
2 1 kap 5 § p 4 Diskrimineringslagen (2008:567) 
3 Avsnitt 7, 6 proposition 2007/08:95 
4 Statistiska centralbyrån, Situationen på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning, 2018, s.6 
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anpassning på arbetsplatsen. Många fler skulle kunna arbeta om de fick rätt förutsättningar             5

med tillräcklig anpassning och rätt stöd.  6

 

Arbetsgivare har det yttersta ansvaret för arbetsmiljön på arbetsplatsen enligt lag. Där            7

inkluderas ansvar för en tillgänglig arbetsmiljö. I det svenska regelverket finns det flertalet             

bindande dokument om den fysiska arbetsmiljön för funktionsnedsatta. I denna uppsatsen           

kommer de rättsreglerna som berör fysisk utformning att behandlas. De inkluderar bland            

annat bestämmelser om hur den fysiska arbetsmiljön ska utformas för att skapa tillgänglighet             

för funktionsnedsatta arbetstagare. Detta omfattande regelverket är inte en lätt uppgift att ta             

sig an för arbetsgivare, att söka svar på vad som krävs, vilka regler som gäller och hur en                  

optimal utformning av varje unik arbetsplats ska genomföras.  

 

Funktionsnedsatta människor är och har varit en utsatt grupp i samhället sedan långt tillbaka.              

Trots nya lagregler och andra bestämmelser tenderar gruppen att ändå hamna utanför. I             

arbetsrättsliga sammanhang är det viktigt med utformningen av en tillgänglig arbetsmiljö för            

alla, oavsett vem du är och vad du har för individuella förutsättningar. I slutändan är det alla                 

människors lika värde som har störst betydelse och en optimal fysisk utformning av             

arbetsplatsen är inte bara bra för funktionsnedsatta, det gynnar alla! 

 

1.2 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att kritiskt granska regelverket som berör den fysiska             

utformningen på arbetsplatser för funktionsnedsatta arbetstagare i Sverige. Detta genom att se            

över existerande rättsregler inom området och vad dessa kan ha för positiv respektive negativ              

påverkan för funktionsnedsatta när det handlar om den fysiska arbetsplatsen. 

  

1.3 Frågeställningar 
Frågorna som kommer besvaras i denna uppsats är: 

-Hur ser lagkraven ut som berör den fysiska utformningen för funktionsnedsatta på arbetsplatsen? 

-Vad innebär det att Arbetsmiljölagen är utformad som ramlag? 

5 SCB Situationen på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning 2018, s.6  
6 SCB Situationen på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning 2018, s.8  
7 3 kap 2a§ Arbetsmiljölagen (1977:1160) 
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-Hur ser aktiva organisationer på den fysiska utformningen? 

 

1.4 Metod 

Denna uppsatsen är rättsvetenskaplig med en kombination av den rättsdogmatiska metoden           

ihop med kvalitativa intervjuer. Även den rättssociologiska teorin kommer till uttryck vid            

analyserandet. 

 

Ett rättsvetenskapligt arbete har sin grund i rättsdogmatiken. Metoden kan kombineras med            

andra metoder men den rättsdogmatiska måste behandlas för att studien ska räknas som             

rättsvetenskaplig. Inom rättsdogmatiken undersöks gällande rätt, de lege lata. Det handlar om            

att söka svar i lagar, rättspraxis, förarbeten, doktrin och övriga rättskällor vilket har varit              

relevant i denna studien för att rättskällor av olika karaktär har varit underlag för att besvara                

frågeställningarna. Denna studie är dock inte enbart av rättsdogmatisk karaktär. Förutom att            

fastställa gällande rätt har det varit relevant att föra resonemang kring de lege ferenda, hur               

rätten borde vara.  8

 

Den rättsdogmatiska metoden har kompletterats med kvalitativ metod i form av intervjuer för             

att ge en bild av hur det kan se ut på arbetsplatser. Detta för att undersöka vilka erfarenheter                  

det finns av problem i den fysiska arbetsmiljön för funktionsnedsatta. Organisationer som            

valdes till att delta var sådana som har någon form av verksamhet med funktionsnedsatta              

arbetstagare. Samhall, Riksförbundet Attention och Arbetsförmedlingen via uppdraget SIUS         

(särskild stödperson för introduktions- och uppföljningsstöd) medverkade. Samhall är ett          

statligt bolag som arbetar med att få ut personer med bland annat funktionsnedsättningar på              

arbetsmarknaden. Riksförbundet Attention är en intresseorganisation för personer med         9

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som till exempel ADHD, Aspergers syndrom,        

Autism och språkstörning. De arbetar med att ge stöd och hjälp för funktionsnedsatta vid              10

8 Frantzeska Papadopoulou, Björn Skarp, 2017, Juridikens nycklar Introduktion till rättsliga sammanhang, 
metoder och verktyg, Wolters Kluwer, s.133-134 
9 Samhall, Samhall - Sveriges viktigaste företag, https://samhall.se/om-samhall/, hämtad 18 oktober 2019 
10 Riksförbundet Attention, Vi företräder våra medlemmar, https://attention.se/om-oss/var-verksamhet/  
    hämtad 18 oktober 2019 
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sökandet efter nytt jobb och i början på en nyanställning.   11

 

Anledningen till att använda intervjuer som underlag är för att få en större helhetsbild av               

tillgängligheten och utformningen på arbetsplatser samt att svaren ska spegla arbetsplatsernas           

fysiska miljö på ett annat sätt jämfört med rättskällorna som undersöks. Samtliga            

organisationer fick ge sina svar via mejl för att det ansågs vara det smidigaste sättet att samla                 

in informationen på. Dokumentet med intervjufrågorna innehöll 4 frågor (se bilaga 1). Varje             

fråga har en tydlig förklaring som respondenterna kunde välja att läsa vilket var relevant för               

att frågorna inte skulle missuppfattas och för att ge respondenterna några exempel som kunde              

vägleda dem.  

 

Intervjuformen blev i slutändan en blandning av strukturerade och kvalitativa intervjuer.           

Strukturerade för att frågorna var förutbestämda och riktade mot skribentens intresse. Det            

fanns dock inte svarsalternativ för frågorna och målet var inte att skillnaderna i svaren skulle               

bli så små som möjligt, tvärtom. Fylliga svar med detaljerade beskrivningar var önskvärt och              

därför var frågorna mer öppna än stängda. Utifrån Vetenskapsrådets forskningsetiska          12

principer blev respondenterna informerade om uppsatsens syfte, deras val om att vara            

anonyma eller inte och samtliga som medverkade gav sitt samtycke innan de besvarade             

frågorna. Ingen valde att avbryta sin medverkan men de var införstådda med att de kunde               

göra detta när som helst.  13

 

Den rättssociologiska teorin har applicerats som ett perspektiv i analyserandet av           

informationen som har valts ut. Detta för att konsekvenser av rätten är en intressant              

infallsvinkel att diskutera och det kännetecknas rättssociologin bland annat av. Till skillnad            

från rättsdogmatisk metod undersöks utomrättsliga faktorer som påverkar rättens tillämpning.         

Rättssociologisk metod fungerar både som ett komplement men också som konkurrent till             14

11 Arbetsförmedlingen, Särskild stödperson för introduktions- och uppföljningsstöd - SIUS 
https://arbetsformedlingen.se/for-arbetssokande/stod-och-ersattning/stod-a-o/sarskild-stodperson-for-introduktio
ns--och-uppfoljningsstod---sius, hämtad 18 oktober 2019 
12 Alan Bryman, 2018, Samhällsvetenskapliga metoder, Stockholm, Liber, s.561 
13 Vetenskapsrådet, Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, 2002 
http://www.gu.se/digitalAssets/1268/1268494_forskningsetiska_principer_2002.pdf 
14 Papadopoulou, Skarp, 2017, Juridikens nycklar Introduktion till rättsliga sammanhang, metoder och verktyg, 
s.134-135 
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rättsdogmatiken. Konkurrent i form av vem som bestämmer rättens tillämpning. Komplement           

för att rättssociologin innehåller ett annat kunskapsfält. Rättsdogmatiken utgår ifrån att det är             

rätten som bestämmer, rättssociologin utmanar detta genom att titta på andra faktorer som             

kan bestämma rättens tillämpning. I denna uppsatsen ifrågasätts till exempel existerandet av            15

ramlagstiftningen i en rättssociologisk analys. Innan dess har rättsdogmatisk metod använts           

för att fastställa vad som gäller för ramlagstiftning i form av Arbetsmiljölagen. Hur den är               

konstruerad och uppbyggd. Konsekvenserna av att ha en Arbetsmiljölag som ramlag blir            

särskilt intressant att diskutera när det handlar om funktionsnedsatta som är en utsatt grupp i               

samhället. Hur rättens utformning påverkar denna gruppen diskuteras med rättssociologi som           

grund.  

 

Eftersom uppsatsen är inriktad mot arbetsmiljö och dess utformning var Plan och bygglagen             

(PBL), Plan och Byggförordningen (PBF) och Boverkets Byggregler (BBR) ett självklart val.            

Alla dessa har varit av stor betydelse när det kommer till specifika regler riktade mot               

utformningen av arbetsplatsen. Allt ifrån hur byggnaderna ska utformas till vilka           

minimiregler som finns och hur olika aktörer samverkar med varandra. Arbetsmiljöverkets           

egna föreskrifter inom området är enbart riktade mot arbetsplatser jämfört med PBL och BBR              

som är allmänt skrivna. Samtidigt skriver alla tre om den fysiska utformningen för personer              

med funktionsnedsättning och därför valdes de som underlag i avsnitt 2.1.  

 

En rättskälla som kan väcka frågetecken är likabehandlingsdirektivet. Varför behandla ett           

direktiv som riktar fokus mot diskriminering? Att uppsatsen inte behandlar diskriminering av            

funktionsnedsatta nämns i nästa avsnitt om avgränsningar. Men likabehandlingsdirektivet är          

relevant för att dess ord är riktade mot den fysiska arbetsplatsen för funktionsnedsatta             

arbetstagare som denna uppsatsen handlar om. Utdrag från direktivet finns i avsnitt 2.1.1. 

 

Angående Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS) 1994:1 samt 2009:2 anses båda vara          

relevanta. AFS 2009:2 är särskilt riktad mot arbetsplatser och dess utformning, därför var det              

ett självklart val. AFS 1994:1 däremot kan tänkas vara mindre relevant med tanke på dess               

inriktning mot arbetsanpassning och rehabilitering. Dock konstaterades det att även denna           

15 Håkan Hydén, 2002, Rättssociologi som rättsvetenskap, Studentlitteratur AB, s.18 
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föreskrift var relevant för att arbetsanpassning av redan anställda arbetstagare även skulle            

omfattas. Uppsatsen går inte ut på att undersöka gränser för huruvida skyldigheterna av             

utformning av arbetsplatsen gäller för arbetstagare som redan är anställda eller inte. Därför             

behandlas båda.  

 

Det grundläggande intresset till uppsatsen var funktionsnedsättning förhållande till fysisk          

arbetsmiljö. Inriktningen har sedan vuxit fram till lagkrav om den fysiska arbetsmiljön med             

en tankebildning om att det är funktionsnedsatta personer som ska vistas i miljön. Trots              

behandlingen av både fysiska, psykiska och intellektuella nedsättningar är det inte fokus på             

anpassningar utifrån varje individs funktionsnedsättning. Det skulle bli alltför omfattande att           

redogöra för bestämmelser om samtliga funktionsnedsättningar som existerar. Därför har det           

även gjorts ett urval i rättsutredningen från olika rättskällor där flera utdrag redovisas.             

Artiklarna och paragraferna är valda för att de är riktade mot funktionsnedsatta. Men detta              

betyder inte att uppsatsen är riktad mot en form av nedsättning, för en rullstolsbunden person               

kan vara i behov av liknande anpassning som en synskadad eller en person med lätt               

utvecklingsstörning till exempel. I slutändan handlar det om en utformning av den fysiska             

arbetsmiljön som alla kan vistas i.  
 
1.5 Avgränsningar 
 
Insamlingen av källor till denna uppsatsen har varit svår och omfattande. Det är mycket              

lagstiftning och många olika typer av lagstiftning som berör ämnet. Men det går inte att               

behandla alla rättsregler som berör funktionsnedsatta och den fysiska arbetsmiljön, därför har            

vissa avgränsningar gjorts.  

 
Eftersom syftet med uppsatsen är att undersöka den fysiska arbetsmiljön för           

funktionsnedsatta arbetstagare anses det inte vara väsentligt att använda DL som underlag.            

DL används när det handlar om diskriminering och det kommer inte tas upp huruvida              

funktionsnedsatta är utsatta för diskriminering eller inte i denna uppsatsen. Men det kan vara              

bra att poängtera att funktionsnedsättning står med som en av Sveriges           

diskrimineringsgrunder i lagen.  16

16 1 kap 5§ st4 Diskrimineringslagen (2008:567) 
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Vidare kommer frågor om bidrag från till exempel Försäkringskassan, möjligheter till           

omplaceringar och annat inte behandlas som kan vara aktuellt för redan anställda arbetstagare             

(AFS 1994:1). Detta för att anpassningsåtgärder samt andra åtgärder som arbetsgivaren är            

skyldig att tillämpa i dessa situationer inte inkluderas i varken frågeställning eller syfte med              

uppsatsen. Övriga åtgärder i samband med det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) som           17

arbetsgivaren också är skyldig att följa kommer inte heller redogöras för. Det anses vara av               

större vikt att undersöka rättskällor som är mer riktade mot den fysiska utformningen, inte              

ohälsa och olycksfall vilket SAM har sin fokus på.  

 

På grund av komplexiteten av rättskällor i ämnet till uppsatsen är rättspraxis en rättskälla som               

inte kommer undersökas närmare. Rättspraxis som finns gäller till stor del överklaganden            

från arbetsgivare av Arbetsmiljöverkets egna förelägganden. Det har inte gått fram rättsfall i             

som har någon särskild prejudicerande verkan vilket inte är underligt med tanke på             

ramlagskonstruktionen. Därmed blir det svårt med prejudikat som ska kunna tillämpas på            

flera arbetsplatser. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17 AFS 2001:1, Systematiskt arbetsmiljöarbete 
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2. Rättsutredning 
 

2.1 Från FN konvention till svensk lagstiftning 

2.1.1 Internationell lagstiftning 

Det existerar flertalet olika rättsområden som berör den fysiska utformningen av           

arbetsplatsen för funktionsnedsatta arbetstagare. Högst upp i rangordningen är         

FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Den är historisk på           

så sätt att den utgör det första rättsligt bindande dokumentet internationellt inom detta             

området. Utöver det är dokumentet även den första konventionen som EU skrivit under och              

ratificerat tillsammans med alla medlemsländerna. Konventionen har stadgat        18

minimistandarder för personer med funktionsnedsättning och artikeln som särskilt berör den           

fysiska anpassningen på arbetsplatsen är artikel 27. Där står det att konventionsstaterna ska             

“säkerställa att skälig anpassning på arbetsplatsen erbjuds personer med         

funktionsnedsättning”. Mer detaljerat på den nivån är det inte. Därför går det inte söka svar               19

på hur den fysiska utformningen praktiskt sett ska se ut här. 

 

På EU-rättslig nivå finns det ett EU-direktiv om inrättandet av en allmän ram för              

likabehandling som inte enbart riktar sig mot funktionsnedsatta arbetstagare men ändå           

nämner anpassningsåtgärder på arbetsplatser på följande sätt: 

 

Skäl 16  

Åtgärder för att anpassa arbetsplatserna till funktionshindrade personers behov spelar en           

viktig roll när det gäller att bekämpa diskriminering på grund av funktionshinder.  20

 

Skäl 20  

Lämpliga åtgärder bör vidtas, dvs. effektiva och praktiska åtgärder för att organisera            

arbetsplatsen med hänsyn till personer med funktionshinder, t.ex. inredning av lokaler eller            

anpassning av utrustning, arbetstakt, arbetsfördelning, utbildningsmöjligheter eller       

18 The UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities 
  Annika Jyrwall Åkerberg, 2015, Diskriminering på grund av funktionsnedsättning, Stockholm, CKM Förlag 
s.46,31 
19 Art 27 1.i) The UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities 
20 Skäl 16, Rådets direktiv 2000/78/EG av den 27 november 2000 om inrättande av en allmän ram för 
likabehandling 
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arbetsledning.  21

 

Artikel 5 i samma direktiv belyser också det essentiella med rimliga anpassningsåtgärder för             

personer med funktionsnedsättning. Det står att arbetsgivaren ska vidta de åtgärder som            

behövs i konkreta fall för att personer med funktionsnedsättning ska få tillträde till, delta i               

eller göra karriär i arbetslivet. Här berörs arbetstagare som redan är anställda men också de               22

som inte är anställda, åtgärder som ska vidtas riktas mot samtliga. 

 

Utöver likabehandlingsdirektivet finns det ett ramdirektiv om säkerhet och hälsa på           

arbetsplatsen vilken anger minimikrav inom detta området för alla medlemsländerna.          

Direktivet ger ingen närmare redovisning om vilka faktorer som omfattas, det är allmänna             

regler som har utvecklats till flera särdirektiv. Särdirektiven innehåller specifika regler och            23

har företräde framför ramdirektivet. Ett av dessa berör utformning av arbetsplatser. I            24

särdirektivet finns två bilagor varav en är riktade mot befintliga arbetsplatser och den andra              

mot nyinrättade. Punkt 20 respektive punkt 15 innehåller kortfattade minimikrav för           

“handikappade”. Där står att arbetsplatserna ska vara utformade så att det vid behov kan tas               

emot “handikappade arbetstagare”. Bestämmelserna gäller bland annat för gångar, toaletter,          

dörrar och trappor.   25

 

2.1.2 Nationell lagstiftning 

I det svenska rättssystemet visar sig regleringar om den fysiska utformningen för            

funktionsnedsatta arbetstagare i Arbetsmiljölagen (AML), Plan och Bygglagen, Plan och          

Byggförordningen, AFS 2009:1, AFS 1994:1 samt Boverkets byggregler. Nedan kommer          

respektive regel som berör den fysiska utformningen redovisas. 

 

 

 

21 Skäl 20, Rådets direktiv 2000/78/EG 
22 Art 5 Direktiv 2000/78/EG 
23 Direktiv 89/391/EG om åtgärder för att främja förbättringar av arbetstagarnas säkerhet och hälsa i arbetet 
24 Peter Andersson, 2013, Vidta alla åtgärder som behövs, Chalmers tekniska högskola, s.183 
25 Direktiv 89/654/EEG om minimikrav för säkerhet och hälsa på arbetsplatsen, Bilaga 1 p.20, Bilaga 2 p.15 
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2.1.2.1 Arbetsmiljölagen 

AML är en ramlag. Det är en lag som innehåller målstadganden samt riktlinjer och överlåter               

vidare regleringar på detaljerad nivå till underordnade myndigheter och organ. (Att lagen är             26

utformad som en ram är något som diskuteras mer om i avsnittet 2.2.2.). Syftet med               

Arbetsmiljölagen är att förebygga ohälsa och olycksfall samt uppnå en god arbetsmiljö på             

arbetsplatser i Sverige. Lagen riktar sig inte mot funktionsnedsatta arbetstagare utan           27

behandlar alla arbetstagare i samtliga paragrafer. Dock finns det lagregler som nämner fysisk             

utformning och anpassning i AML:s andra kapitel. Här står bland annat: 

 

- “Arbetsförhållandena ska anpassas till människors olika förutsättningar i fysiskt och psykiskt           

avseende.” 

- “Arbetslokal ska vara så utformad och inredd att den är lämplig från arbetsmiljösynpunkt.” 

- “De arbetshygieniska förhållandena när det gäller luft, ljud, ljus, vibrationer och liknande            

ska vara tillfredsställande.”   28

 

Samtliga utdrag kännetecknar sig som målstadganden för att inga specifika angivelser finns.            

Utdragen anger ingen målgrupp och de förhållandena som nämns kan tolkas som            

bestämmelser riktade mot funktionsnedsatta arbetstagare. Det förekommer ingen särreglering         

alls utan lagen riktar sig mot alla arbetstagare i Sverige. Alla ska skyddas oavsett om du har                 

en funktionsnedsättning eller inte. Reglerna är neutrala och ger stort utrymme för tolkning             

och anpassning.  

 

2.1.2.2 Plan och byggplanen samt Plan och byggförordningen 

I AML hänvisar lagstiftaren till PBL och föreskrifter kopplade till lagen för bestämmelser om              

utformningen av byggnader. I Plan och bygglagen kan det tänkas att informationssökare ska             29

kunna hitta specifika måttbestämmelser för hur den fysiska utformningen av arbetsplatser ska            

se ut men här finns inga måttbestämmelser. Lagen anger i grova drag att byggnader ska vara                

26 Håkan Hydén, 1984, Ram eller lag? Om ramlagstiftning och samhällsorganisation, civildepartementet s.1-2 
Håkan Hydén, Anderberg, Margareta Bertilsson (Red), 1995, Rätten i förvandling Jurister mellan stat och 
marknad, Stockholm, Nerenius och Santérus förlag, s.226-232  
27 1 kap 1§ AML 
28 2 kap 1§ 2 st, 3§, 4§ 2 st AML 
29 2 kap 9§ AML 
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tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelse eller orienteringsförmåga. Det           30

påpekas dock att undantag från reglerna kan ske i fall där kraven på tillgänglighet är               

obefogade på grund av verksamhetsarten. För att hitta närmare regler kring hur arbetsplatser             31

ska vara utformade är Plan och Byggförordningen näst på tur. I denna bemyndigas Boverket              

av regeringen att meddela föreskrifter om utformningskrav som ska utgå från PBL och dess              

regler. Här finns inte heller specifika måttbestämmelser men till skillnad från PBL är             32

meningarna i paragraferna rörande personer med nedsatt rörelse eller orienteringsförmåga          

något mer detaljerade. Det märks i 3 kapitlet 18 § stycke 1 PBF. Där står det om                 

tillgänglighet, att en byggnad ska vara projekterad och utförd på ett sådant sätt att den är                

tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse eller orienteringsförmåga. I           33

PBL:s motsvarande paragraf står det enbart att en byggnad ska ha de tekniska egenskaper              

som är väsentliga för tillgängligheten och användbarheten. Vidare står det även i PBF att ett               34

byggnad ska vara försedd med hissar om det behövs för att personer med             

funktionsnedsättning ska kunna vistas där. Det står inget motsvarande i Plan och            35

Bygglagen.  

 

Nivån på reglerna här är fortfarande av allmän karaktär och riktar inte särskild fokus på               

funktionsnedsatta arbetstagare än vad som redan är nämnt. Några få paragrafer berör området             

och ger några förklaringar om innebörden men utrymmet för fri tolkning lyser igenom. 

 

2.1.2.3 Boverkets byggregler 
Boverket är en myndighet som verkar för byggande, boende samt samhällsplanering. Inom            

dessa ramar har de bland annat uppgifterna att meddela föreskrifter och vägledningar, ansvara             

över tillämpningen av PBL och sprida kunskaper inom sitt område. I dokumentet            36

“Boverkets byggregler” från 2011 finns föreskrifter och allmänna råd riktade mot PBL och             

PBF. Det förklaras ännu tydligare hur utformningen av byggnader ska vara utformade men             

30 8 kap 1§ p3, 4§ p8 Plan och Bygglagen (2010:900) 
31 8 kap 6§ p1 PBL 
32 10 kap 1§ p3 Plan och Byggförordningen (2010:900) 
33 3 kap 18§ st 1 PBF  
34 8 kap 4§ 1st PBL 
35 3 kap 4§ 1st PBF 
36 Boverket, Boverkets uppdrag och styrning, granskad 3 maj 2017,  hämtad 6 oktober 2019 
    https://www.boverket.se/sv/om-boverket/boverkets-uppdrag/ 
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skrivelserna är inte riktade mot arbetsplatser, de är allmängiltiga. Dock ska bestämmelserna            

följas av alla som berörs av respektive regel. Som till exempel regeln om ramper i byggnader.                

Boverket skriver att dessa ska kunna användas av personer med nedsatt rörelseförmåga med             

en lutning om högst 1:12. Utöver detta är de allmänna råden att det ska vara 2 meter långa                  

viloplan, en höjdskillnad om högst 0,5 meter mellan viloplanen och att rampen blir säkrare att               

använda om den inte lutar mer än 1:20. Angående gångytor, trappor och ramper står det att                37

dessa ska vara lätta att upptäcka. De ger även här allmänna råd genom exempel på olika delar                 

i en byggnad som bör markeras såsom toalettdörrar och utrymningsvägar. Dessa exempel är             38

av betydelse för olika typer av funktionsnedsättningar men återigen kan alla nedsättningar            

inte behandlas. 

 
 
2.1.2.4 AFS 1994:1 Om arbetsanpassning och rehabilitering 

“Arbetsgivaren skall anpassa de enskilda arbetstagarnas arbetssituation med utgångspunkt          

från deras förutsättningar för arbetsuppgifterna. Därvid skall särskilt beaktas om den           

enskilde arbetstagaren har någon funktionsnedsättning eller annan begränsning av         

arbetsförmågan.” Så står det i AFS 1994:1 som Arbetsmiljöverket (AV) ansvarar för.             39

Föreskriften är aktuell när det handlar om anpassningsåtgärder för arbetstagare som redan är             

anställda hos en arbetsgivare vilket också är viktigt att belysa. Dels för att arbetsgivarens              

ansvar framkommer tydligare här vad gäller praktiska åtgärder men också för att en             

funktionsnedsättning kan påverka en arbetstagare senare i arbetslivet, den behöver inte ha            

funnits sen födseln som tidigare är nämnt i bakgrunden.  

 

Enligt Arbetsmiljöverkets egna kommentarer till det utdragna stycket ovan är det viktigt att             

arbetet utformas utifrån en helhetssyn. Människors fysiska och psykiska behov ska tas hänsyn             

till, även allas olika förutsättningar. Målet för alla som är verksamma i arbetslivet är att de                

ska vara kvar i arbete så länge det går tills de når pensionsålder. Arbetsmiljöverket trycker               40

också på att det är den funktionshindrade som ofta är mest kunnig i bedömningen gällande               

vilka åtgärder som behövs för att kunna arbeta. Arbetsgivare hänvisas att ta kontakt med              

37 3:1422 Ramper i byggnader, Boverkets byggregler 2011:6 
38 3:1423 Ramper i byggnader, Boverkets byggregler 2011:6 
39 12§ AFS 1994:1 Om arbetsanpassning och rehabilitering 
40 Arbetsmiljöverkets kommentarer till 12§ AFS 1994:1, 1 st 

17 



 

berört handikappförbund för att få mer information om åtgärder som kan vara lämpliga för              

olika sorters funktionsnedsättningar.   41

 

I sista stycket i kommentarerna till 12 § skriver AV om olika åtgärder som kan behöva göras.                 

De nämner bland annat tekniska hjälpmedel, arbetsredskap, förändringar i organisationen,          

arbetsfördelningen, arbetsuppgifterna, arbetstiderna och arbetsmetoderna. Även byte av        

befattning, arbetsträning och särskilda informationsinsatser kan behövas.  42

 

Det visar sig lite tydligare att skrivelserna blir mer konkreta på denna nivån med föreskrifter               

men AFS 1994:1 är inte enbart riktad mot den fysiska arbetsmiljön, den behandlar även              

rehabilitering. I avsnittet om avgränsningar nämndes att AFS 1994:1 enbart gäller           

arbetstagare som redan är anställda och att det kan se lite annorlunda ut när det kommer till                 

arbetsgivarens skyldigheter. Därför behandlas denna föreskriften inte mer än vad som redan            

gjorts. 

 
 
2.1.2.5 AFS 2009:2 Om arbetsplatsens utformning 

Föreskriften om arbetsplatsens utformning är den mest detaljerade rättskällan gällande den           

fysiska utformningen av arbetsmiljön för personer med funktionsnedsättning. Den är lex           

specialis för regler om arbetsplatser och innehåller bland annat specifika mått gällande            

passager, korridorer och ramper för rullstolsbundna. Måtten liknar de bestämmelser som           

finns i Boverkets föreskrifter och allmänna råd som redan är nämnt (se avsnitt 2.1.2.3).              

Nedan kommer flertalet exempel visas och senare diskuteras. Exemplena som är valda är             

speciellt riktade mot personer med funktionsnedsättning och därför är dessa väsentliga att            

behandla.  

 

75§ i AFS 2009:2 handlar om utrymningsvägar. Arbetsmiljöverkets kommentarer till          

paragrafen säger att dessa bör vara utan trappor eller andra hinder för rullstolsbundna och              

synskadade. Lätthanterliga öppningsanordningar bör också finnas skriver dem. I         

nödsituationer i byggnader där egenutrymning inte är möjlig ger AV tips om att ha en               

41 AV:s kommentarer till 12§ AFS 1994:1, 6 st 
42 AV:s kommentarer till 12§ AFS 1994:1, sista stycket 
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tillfällig utrymningsplats. En lösning är brandceller. . För en arbetstagare utan          43

funktionsnedsättning kan det också vara svårt att ta sig ut vid en nödsituation av olika               

anledningar. Till exempel om vissa nödutgångar är blockerade. För en funktionsnedsatt           

arbetstagare kan det vara ännu svårare att ta sig ut på grund av sin nedsättning och därför är                  

dessa personerna mer sårbara. 

 

AV skriver också att det är viktigt att larmsignalen vid utrymning inte kan förväxlas. Vid               

behov kan den innehålla både ljud och ljussignaler när det finns personer med nedsatt syn och                

eller hörsel på arbetsplatsen. I sjätte stycket 46§ står det att om dörrar måste ha trösklar är                 44

det viktigt att de är låga. En höjd över 15 mm vid gångdörr kan innebära svårigheter under                 

passage med rullstol, även snubbelrisk. Angående passage med rullstol i gångar och            45

korridorer behövs 0,8 meter står det i kommentarerna till 53§. För vändning av rullstol              

behövs det minst 1,3 meter. För att kunna göra en vändning med en eldriven “mindre”               

utomhusrullstol behövs minst 1,5 meter i bredd.   46

 

AV ställer krav på att toalettutrymmen på arbetsplatser ska vara tillräckligt stora. Gällande             

transportvägar, gångar samt korridorer ska förbindelser för gångtrafik eller gods anpassas           

efter antalet arbetstagare och verksamhetsart. Utdrag från Arbetsmiljöverkets        47

kommentarerna till dessa visas nedan: 

 

53 § 3st Ramp för rullstol bör ha lutning högst 1:12 och höjdskillnad högst 0,5 m mellan                 

vilplan. En ramp med lutningen högst 1:20 är säkrare för användaren 

Ramper bör ha lutning om högst 8,3 % med höjdskillnad högst 0,5 m mellan vilplan. En                

ramp med högst 5% lutning är säkrare för användaren.   48

 

103 § Exempel på lämpliga mått för en toalett som är tillgänglig och användbar för               

personer med nedsatt rörelseförmåga är 2,2x2,2 m. En sådan toalett kan användas av en              

43 AV:s kommentarer till 75§ AFS 2009:2 arbetsplatsens utformning 
44 AV:s kommentarer till 84§ AFS 2009:2 
45 AV:s Kommentarer till 46§ AFS 2009:2, 6st 
46 AV:s kommentarer till 53§ AFS 2009:2, 3 st 
47 53, 103§§ AFS 2009:2 
48 AV:s kommentarer till 53§ AFS 2009:2, 3 st 
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person i eldriven rullstol för begränsad utomhusanvändning, förutsatt att personen har           

måttligt behov av hjälp och att toaletten är lämpligt planerad.  49

 

 
2.1.2.6 Reflektioner 

Det sker en tydlig krock mellan olika typer av lagstiftning inom området som täcker fysisk               

utformning för funktionsnedsatta. Från FN-konventionen till svensk lagstiftning. I AML          

hittas enbart målstadganden vilket inte är underligt med tanke på att lagen är en ramlag (mer                

om detta i avsnitt 2.2). I plan och Bygglagen finns det några få bestämmelser riktade mot                

funktionsnedsatta men dessa är också allmänna för byggnader rent generellt, inte mot            

arbetsplatser. Det är först i föreskrifterna det går att utläsa regler som är mer detaljerade och                

anpassade till personer med funktionsnedsättning. I BBR framkommer specifika         

måttbestämmelser men de är liksom PBL riktade mot alla byggnader. AFS 2009:2 är som              

tidigare konstaterat den mest specifika rättskällan riktad mot utformning av arbetsplatser.           

Trots det kan utformningen av paragraferna i föreskriften om arbetsplatsens utformning           

kritiseras.  

  

AFS 2009:2 sätter inga gränser för hur en arbetsplats ska se ut. Den anger mått som ingen                 

arbetsgivare är tvungen att följa, endast ta hänsyn till. Utrymme finns att välja vad som ska                

göras till den grad att även säkerheten kan påverkas för personer med funktionsnedsättning.             

Eftersom AV inte ställer säkra minimikrav finns det större risk för olyckor och skador. Till               

exempel angående utrymningsvägar där Arbetsmiljöverket skriver om tillfälliga brandceller.         50

AV ger enbart tips om att det ska finnas en tillfällig utrymningsplats, de ställer inte krav på                 

det. I ett scenario där det finns en brandcell och en funktionsnedsatt person inte kan ta sig ut                  

på grund av sin nedsättning, måste hen vänta kvar i cellen och hoppas att brandkåren anländer                

i god tid. Brandceller har en viss hållbarhetstid vilket innebär att även om brandkåren hinner               

till platsen i tid kan det vara för sent. Funktionsnedsatta som av olika skäl får problem att ta                  

sig ut på grund av sin nedsättning har en extra sårbarhet i sådana lägen.  

 

49 AV:s kommentarer till 103§ AFS 2009:2, 2 st 
50 AV:s kommentarer till 75§ AFS 2009:2  
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Allas liv är värt lika mycket och ingen ska lämnas efter. Utrymningsvägar borde därför finnas               

tillgängliga för alla. Möjlighet att ha sitt kontor på våningen närmast markplan vore bra om               

det är möjligt men det finns olika behov beroende på vilken funktionsnedsättning det handlar              

om. Därför ska varje enskild människas behov tas hänsyn till. Det är också värt att tänka på                 

att det inte enbart är personer med funktionsnedsättning som ska utrymmas. En säkrare             

utrymning för funktionsnedsatta är förmodligen säkrare för andra också.  

 

Boverkets byggregler innehåller som sagt också detaljerade bestämmelser. Men de är riktade            

mot alla byggnader, inte enbart arbetsplatser. Det finns tecken på att Boverket och             

Arbetsmiljöverket har någon form av samverkan för att vissa måttbestämmelser är likadana.            

Som till exempel mått för ramper. Arbetsmiljöverket och Boverket har samma           

måttbestämmelser här men det finns inga hänvisningar till varandra i respektive föreskrift.            51

Måtten kan även diskuteras när det i AFS 2009:2 står två olika mått om lutningen varav ett är                  

säkrare för användare. Ändå ställer AV inte krav på att ramper ska ha den lutning som är                 52

säkrare i de byggnader där detta är möjligt. 

 

En annan intressant aspekt att reflektera kring är neutraliteten i AML. Som redan nämnts              

omfattas alla arbetstagare av lagen. Lagbestämmelserna innehåller ingen särreglering och är           

inte specialinriktade mot olika målgrupper. Det kan vara bra för att samhället inte ska behöva               

specialanpassas och för att personer med funktionsnedsättning inte ska särbehandlas. Det           

borde ligga i allas intresse att ha en bra fysisk arbetsmiljö som alla kan vistas i. Men eftersom                  

det finns många funktionsnedsatta som inte har ett jobb som hade kunnat arbeta brister det               53

någonstans. Kan det vara på grund av att AML inte anger specifika lagregler för              

funktionsnedsatta? I sådana fall krävs det ytterligare regler som ställer högre krav. 

 
Angreppssätten i lagstiftningstekniken är något som skiljer sig åt. Lagarna riktas åt olika håll,              

allmänt eller specifikt. Skillnader i vad eller vilka som omfattas av lagen är också olika. I                

PBL och BBR riktas bestämmelserna mot alla byggnader till exempel. I AML riktas lagens              

bestämmelser om fysisk utformning inte heller mot något eller någon speciell. AFS 2009:2             

51 AV:s kommentarer till 53§ AFS 2009:2, 3 st  
    3:1422 Ramper i byggnader, Boverkets byggregler 2011:6 
52 AV:s kommentarer till 53§ AFS 2009:2, 3 st 
53 SCB, Situationen på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning, 2018, s.8  
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gäller specifikt för arbetsplatser men det står inte vem som ska hållas ansvarig för reglerna.               

Arbetsgivaren har det yttersta ansvaret för arbetsmiljön enligt lag (mer om detta i avsnitt              54

2.3) men det kanske borde förtydligas vad hen är tvungen att göra och inte göra. 

 

Omfattningen av lagstiftningen som gäller för utformning av den fysiska arbetsmiljön för            

funktionsnedsatta är bred. För att ta reda på vilka regler som gäller kan det bli svårt att hitta                  

rätt regler eftersom regelverket är så komplext. En annan svårighet som kan uppstå är när               

rättsreglerna ska tolkas och tillämpas. Det är inte alltid självklart hur en lag ska tolkas och hur                 

den ska följas i praktiken. AML som är allmänt skriven gör det extra svårt. Men då kommer                 

föreskrifterna på tal för att dessa konkretiserar lagen. AFS 2009:2 är dock, som redan nämnt,               

inte tydlig med vad det är som ska göras och kraven för hur den fysiska utformningen ska se                  

ut är vaga. Detta påverkar särskilt funktionsnedsatta eftersom de är i större behov av en bra                

utformning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54 3 kap, 2, 2a§ AML 
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2.2 Ramlagstiftningen 

Efter 1970-talets kraftiga ökning av föreskrifter har det visat sig att antalet lagar och              

förordningar har minskat över tid. Ett skäl till detta kan vara ändring av lagstiftningstekniken.              

Ramlagstiftning började utformas under denna period och därför ligger den största delen av             

regleringar i myndighetsföreskrifter idag.  55

 

På 1980-talet skrevs en motion om förslag till ett effektivare näringsliv genom mindre             

reglering. I denna beskrivs 1970-talets förändring i takt med att fler lagregler kom till stånd.               

Årligen gavs det ut flera tusen föreskriften. Under 1980 i Sverige fanns det ungefär 4300               

författningar varav 1000 av dessa var lagar. Resten förordningar. Under 1970 tillkom särskilt             

många lagar riktade mot näringslivet och det räknades ut att det tillkom en ny regel var                

tioende dag under perioden 1970-1979. Fler företagare var tvungna att anlita jurister för att få               

hjälp med tolkningen av alla regler men inte ens juristerna kunde tolka alla nya              

bestämmelser. De administrativa kostnaderna ökade och regelsystemet blev allt större och           56

mer komplicerat. Lika svårt som det var att få en överblick av vilka regler som gällde inom                 

varje verksamhetsområde, lika svårt var det att veta hur reglerna skulle tillämpas.  57

 

2.2.1 Arbetsmiljölagen som ramlag 

Ett utmärkande drag för ramlagar är dess innehåll av bemyndiganden för regeringen att             

utfärda föreskrifter. Regeringen kan i sin tur delegera sin rätt till centrala            

förvaltningsmyndigheter. Det blir därför myndigheternas uppgift att precisera innehållet i          

lagtexterna genom att bland annat utfärda föreskrifter och rekommendationer. Texten i           

ramlagstiftning innehåller ofta uttryck som “skälig” och “tillfredsställande”. Det finns ingen           58

legal definition av ramlagstiftning men det finns många olika sätt att beskriva den på. I               

55 Hydén, Anderberg, Bertilsson (Red), 1995, Rätten i förvandling, s.226-232  
56 9, Motion 1983/84:740 
57 10, p1 Motion 1983/84:740 
58 10, p1 Motion 1983/84:740 
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utredningen till införandet av arbetsmiljölagstiftningen föreslogs det att AML skulle utformas           

som en ramlag. De skrev att lagen bör innehålla allmänna bestämmelser som anger kraven på               

ett översiktligt sätt.   59

Håkan Hydén, professor i rättssociologi vid Lunds Universitet beskriver en ramlag som en             

lag innehållande mål samt riktlinjer. Han skriver också att ramlagar ofta kompletteras med             

föreskrifter men att det är inte tvunget. Hydén förklarar ramlagarnas positiva respektive            60

negativa aspekter i sin bok. Enligt honom är den positiva verkan flexibiliteten, möjlighet till              

administrativ utveckling och underlättnad av samordning. Med flexibilitet menas att det blir            

möjligt att anpassa lagens inriktning och tillämpning efter krav som samhällsutvecklingen           

ställer. Ett större utrymme för de centrala förvaltningsmyndigheterna tillkommer när de får            

utfärda föreskrifter som kan förändra reglerna över tid. När en ny utveckling sker upphävs de               

gamla föreskrifterna som ersätts med nya, uppdaterade föreskrifter. Den administrativa          

utvecklingen är möjlig på grund av ramlagens öppenhet och de få restriktioner som den              

anger. Handläggningen blir mindre regelstyrd med ramlagstiftning för att den lämnar           

genomförandet av funktionen öppen för tolkning. Detta påverkar de interna administrativa           

processerna på ett sätt som möjliggör samordning mellan olika verksamheter.   61

 

Peter Andersson, forskare i arbetsmiljörätt skriver också om ramlagstiftning i sin avhandling            

från 2013. Han förklarar, som Hydén också gör, ramlagarnas allmänna hållning som ofta             

kräver en utfyllnad av förvaltningsmyndigheters föreskrifter. Föreskrifterna kan gälla         

specifika frågor eller övergripande arbetsrättsliga frågor. Vidare säger han att det finns två             

typer av generella föreskrifter. Bindande och allmänna råd. De bindande är som det låter,              

bindande regler. De allmänna råden är enbart rekommendationer om hur bestämmelserna i            

föreskrifterna kan eller bör tolkas. Det kan även framkomma förslag på praktiska lösningar i              

råden som arbetsgivare kan få inspiration av.  62

 

Enligt Fredrik Sterzel, professor i konstitutionell rätt finns det tre typer av ramlagar. En av               

dessa kännetecknar Arbetsmiljölagen och det är typen han kallar “målregeln”. Denna är            

typisk för ramlagstiftning och attraktiv för välfärdssamhällen på grund av att den sortens             

59 28, Prop 1976/177:146 
60 Håkan Hydén, 1984, Ram eller lag? s.1-2 
61 Håkan Hydén, 1984, Ram eller lag? s.16-17 
62 Peter Andersson, 2013, Vidta alla åtgärder som behövs, s.109-110 
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samhällen är svårstyrda och dyra. Hydén skriver också om denna målinriktade modellen. I             63

denna menar Hydén att det krävs kunskap om hur verkligheten är konstruerad vilket kan bli               

ett problem gällande ramlagar eftersom det krävs spetskompetens inom områdena. Denna           

kompetens innehar ofta olika myndigheter där tjänstemän fattar avgörande beslut. Juristernas           

roll när det handlar om tolkning och beslutsfattande av ramlagar är desto mindre. Det blir mer                

aktuellt för dem att ha kontroll över handläggningsregler, att de följs och att besluten fattas i                

behörig ordning. Jämför med en normrationell modell där avgöranden sker utifrån regler som             

ska tillämpas på existerande fakta. Reglerna innehåller ofta svaret på problemet som ska lösas              

vilket görs efter något har hänt, ex post. I den målrationella modellen sker avgöranden utifrån               

förutsägelser av konsekvenserna av ett beslut.  64

 

Enligt Sterzel själv är ramlagstiftningen en oriktig lösning på ett riktigt problem. Med detta              

menar han att det är fel av statsmakterna att styra genom normer för att de inte vill ge                  

bindande regler eller ta hand om ekonomiska konsekvenser som kan uppstå. Vidare säger han              

att “man” helst vill att lagen ska ange någorlunda konkreta regler och att det ska finnas                

garantier för att lagen efterlevs. Men att styra genom mål och riktlinjer kan resultera i olika                

resultat på olika håll. Det blir problematiskt både på grund av konstitutionella skäl med              65

normgivningsmakten när delegeringar förekommer i flera led, men också av administrativa           

för att föreskrifterna som myndigheterna utfärdar har blivit så många. Detta resulterar i             

svårigheter för myndigheter och enskilda när de ska hitta rätt lagrum och sedan tolka              

innehållet i texten.   66

 

Håkan Hydén skriver också om ramlagarnas negativa aspekter i hans bok om ramlagstiftning.             

Enligt honom kan det bland annat vara när lagen inte anger vilken princip som ska gälla vid                 

tolkningen av lagen eller vem som ska besluta om hur innehållet i lagen ska tolkas. Han                67

menar på, som Sterzel också nämner, att det finns de som tycker att antalet föreskrifter som                

har utfärdats av centrala myndigheter är för många och svåröverskådliga. En detaljerad            

beskrivning över hur pass omfattande en föreskrift ska vara finns inte. Det står dock att de                

63 Peter Andersson, 2013, Vidta alla åtgärder som behövs, s.104-105 
64 Håkan Hydén, 1984, Ram eller lag?, s.25-27 
65 Peter Andersson, 2013, Vidta alla åtgärder som behövs, s.104-105 
66 Peter Andersson, 2013, Vidta alla åtgärder som behövs, s.110 
67 Håkan Hydén, 1984, Ram eller lag? s.4-7 
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måste hålla sig inom den gräns som anges i delegationsbestämmelser i lagen. Ett annat              68

problem som Håkan bekräftar är styrningsproblem i form av oklarheter gällande vem som har              

ansvar för vad, detta på grund av ramlagens öppenhet och fria tolkning. Sedan bestäms              

tolkningen inte enbart av rättsliga faktorer utan det handlar ofta om sammanhangen som lager              

ingår i.   69

 

Uppkomsten av osäkerhet kring förvaltningsmyndigheternas status och deras befogenhet att          

utfärda bindande eller icke bindande regler är också ett problem. Osäkerheten kan sänka             

rättssäkerheten på grund av att centrala förvaltningsmyndigheter utfärdar regler av olika           

karaktär vars bindande effekter inte alltid är självklara för alla. Även oklara beslutsvägar             70

kan ge en negativ påverkan av ramlagarnas funktion när flera myndigheter är med och ska               

besluta. Sedan är det också så att problem som uppstår med ramlagstiftning även kan uppstå               

med detaljstyrd lagstiftning. Det spelar inte alltid någon roll hur exakta formuleringarna är för              

det lämnar ändå utrymme till olika tolkningar.   71

 

En forskare i rättssociologi vid namn Karsten Åström är ännu en person som skriver om               

ramlagstiftning. Han riktar sin text mot Socialtjänstlagen vilken, liksom Arbetsmiljölagen,          

också är en ramlag. Eftersom dessa kan likställas på grund av att båda är ramlagar kan även                 

konsekvenserna av utformningen jämföras sinsemellan. Liksom ovan nämnda författare,         

påpekar Karsten utrymmet för fri tolkning som i sin tur ger större utrymme för              

beslutsfattande på individnivå. Det kräver fortsättningsvis ett större behov av expertkunskap.          

Till skillnad från ramlagar kräver en detaljstyrd lagstiftning mycket regelkunskap (kunskap            72

om lagens innehåll), inte sakkunskap eller social kunskap. Det finns inte utrymme för             

variationer i varje enskilt fall i detaljstyrd lagstiftning. Däremot krävs det stor sakkunskap i              

frågor gällande områden med ramlagstiftning. Lösningen på enskilda konflikter är inte           

bestämda på förhand här, jämför med brottsmål. Vid ett avgörande i de fallen hänger det               73

68 Hydén, 1984, Ram eller lag? s-10-12 
69 Hydén, 1984, Ram eller lag? s.10-12 
70 Hydén, 1984, Ram eller lag? s.10-12 
71 Hydén, 1984, Ram eller lag? s.14 
72  Karsten Åström, Margareta Bertilsson (Red), 1995, Rätten i förvandling Jurister mellan stat och marknad, 
s.201-202 
73 Åström, Bertilsson (Red), 1995, Rätten i förvandling Jurister mellan stat och marknad, s.203 
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inte på kunskapen som domaren besitter. Regeln är enbart aktuell om rekvisiten för regeln är               

uppfyllda och om så är fallet får personen en eller flera i förväg bestämda påföljder.  74

 

 

2.2.2 Varför ramlag? 

I propositionen till AML framkommer det varför utformningen av lagen skulle bli av             

ramkaraktär. De skriver bland annat att detaljregler om arbetsmiljön måste kunna anpassas            

till den snabba utvecklingen och efter nya erfarenheter inom olika områden. Några            

remissinstanser som ställde sig positiva till AML som ramlag var LO och TCO. De ansåg               

även dem att det skapar en större möjlighet att anpassa reglerna i takt med utvecklingen som                

sker. På så sätt blir det enklare att anpassa lagstiftningen efter olika branscher. För att               

förverkliga målen med Arbetsmiljölagen påpekades det att fackliga organisationer skulle få           

stort inflytande i frågor gällande arbetsmiljö samt att myndigheter får de resurser som de              

behöver för att komplettera ramlagen. SAF ställde sig också positiv till införandet av AML              

och poängterade vikten av att arbetsmarknadens parter samt personer ute i det praktiska             

arbetslivet får vara med och utforma föreskrifter som Arbetsmiljöverket utfärdar. Ansvaret på            

Arbetsmiljöverket och andra tillsynsmyndigheter blir större men dåvarande ASS         

(Arbetarskyddsstyrelsen, numera AV) ställde sig ändå positiva till utvecklingen av AML just            

på grund av att lagen ger större utrymme för en följsam utveckling i samhället och arbetslivet.                

Länsstyrelserna i Stockholms och Malmöhus län var mer tveksamma till ramlagstiftningen.           

De ställde sig emot faktumet att Arbetsmiljöverket har i uppgift att konkretisera lagen och att               

ett förvaltningsorgan ska vara ansvarig för lagstiftningen.  75

 

Det framkommer också i propositionen att en detaljstyrd arbetsmiljölag skulle förstöra den            

generella utformningen av en lag samt förordning som de är tänkta att vara uppbyggda. Det               76

vill säga av allmän karaktär, med undantag för lagar som kännetecknas som speciallag.             

Arbetsmiljölagen som ramlag kompletteras som tidigare nämnt med föreskrifter och dessa           

efterlevs med hjälp av arbetsmiljöinspektörer som är väldigt kunniga inom sina områden.            77

74 Åström, Bertilsson (Red), 1995, Rätten i förvandling Jurister mellan stat och marknad, s.205 
75 34, Prop 1976/177:146 
76 28, Prop 1976/177:146  
77 7 kap 1§ 1st AML 
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Genom dem får arbetsgivare den informationen de behöver gällande arbetsmiljön istället för            

att själva läsa samt tolka lagtext inom området. AV fungerar som en tillsynsmyndighet som              78

utövar tillsyn, meddelar föreskrifter och allmänna råd inom arbetsmiljöområdet. Om          79

reglerna inte efterlevs har Arbetsmiljöverkets inspektörer befogenhet att utge föreläggande,          

förbud samt vite. Inspektörerna som utövar tillsynen har dock blivit färre under se senaste              80

åren. I början av 2000-talet var de ungefär 800 stycken.  Idag är de omkring 300.   81 82

 

2.2.3 Reflektioner 

Arbetsmiljölagen som ramlag har både positiva och negativa sidor. Positiva i det hänseendet             

att det finns stora möjligheter att anpassa lagens inriktning samt tillämpning i takt med              

utvecklingen som sker i samhället. Som Hydén också beskriver , får          83

förvaltningsmyndigheterna fritt utrymme att bestämma hur handläggningen ska gå till vilket           

kan vara positivt för att processerna bestäms utifrån verksamheten som bedrivs. Men det kan              

också medföra stora skillnader förvaltningsmyndigheter emellan om de hanterar liknande          

situationer olika.  

 

När en lag är utformad som ramlag av allmän karaktär kan det ofta vara enklare att enas vid                  

tillkomsten av lagstiftningen. Detta leder i sin tur till att nya lagar kan sättas i kraft fortare för                  

att riksdagen inte behöver skriva långa detaljerade lagtexter inom alla områden. Samtidigt            

kan det bli problematiskt när parterna som har kommit överens om en ramlag tolkar lagens               

innebörd olika. Eftersom ramlagstiftning ofta kräver mer detaljerade regler utformade av           

instanser på lägre nivåer såsom Arbetsmiljöverket, kan det bli svårt att förstå vad lagen har               

för innebörd och varför den existerar. 

 

Behovet av expertkunskap framkommer från flera håll i avsnitt 2.2.1. Detta behov blir större              

för att beslutsfattandet som från början ligger hos riksdagen flyttas ned till myndighetsnivå             

samt individnivå. Individerna som arbetar i myndigheterna har en stor påverkan på hur varje              

enskilt fall kan se ut. Spetskunskaper inom olika områden blir ännu viktigare hos             

78 7 kap AML 
79 2§ p.1,4 och 3§, Förordning 2007:913 med instruktion för arbetsmiljöverket 
80 7 kap 7§ AML 
81 Torbjörn Björklund, Interpellation 2006/07:508, 2007-05-08 
82 Svarstjänst, Arbetsmiljöverket, 2019-10-16 
83 Håkan Hydén, 1984, Ram eller lag? s.16-17 
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myndigheterna på grund av att Arbetsmiljölagen innehåller mål och riktlinjer. Myndigheter är            

stuprörsinriktade och får ansvar inom de områden som de besitter expertkompetens inom.            

Därför krävs det både tillit och samverkan mellan alla som berörs eftersom delegeringen sker              

i olika led. Detta för att alla instanser ska agera på ett likvärdigt sätt för att inga missförstånd                  

eller feltolkningar ska uppstå. Tilliten är viktig för att de högre instanserna ska kunna förlita               

sig på att arbetet blir gjort och att det görs på rätt sätt. Även de som sitter längre ner i                    

hierarkin ska kunna räkna med att få rätt förutsättningar för att utföra arbetet. 

 

Eftersom verkligheten är i ständig förändring blir det problematiskt att följa bindande regler             

som inte matchar utvecklingen som sker. Funktionsnedsatta personer och deras fysiska           

arbetsmiljö kan bli lidande när lagregler inte ställer högre krav på utformningen. Trots att              

Arbetsmiljöverket är bemyndigat att specificera AML finns det till stor del enbart            

rekommendationer i föreskriften 2009:2. AV ställer inte höga krav trots att deras föreskrifter             

upphävs och förnyas i takt med samhällsutvecklingen. Vad är meningen med att ha bindande              

föreskrifter där det går att välja ut vilket innehåll i lagtexten som ska följas? Om det är som                  

Hydén och Karsten säger, som också nämns i förarbetena till AML, att Arbetsmiljölagen             84 85

är utformad som en ram för att det ger möjlighet till anpassning av enskilda. Då blir det svårt                  

att förstå varför reglerna längre ner i hierarkin inte ställer högre minimikrav för utformningen              

av arbetsplatser.  

 

Nedskärningen av inspektörer på Arbetsmiljöverket som ska utöva tillsyn på arbetsplatser           

kan göra det problematiskt för både arbetstagare och arbetsgivare. Arbetsgivare som kan            

behöva mycket rådgivning från AV och allmänna råd, arbetstagare som befinner sig på             

arbetsplatser där arbetsgivaren inte uppfyller sina skyldigheter gällande utformningen och          

anpassningen på arbetsplatsen. Småföretagare har inte samma förutsättningar som         

arbetsgivare i stora organisationer eftersom de ekonomiska tillgångarna kanske inte räcker till            

att anställa en jurist som kan leta upp rätt lagrum och tolka lagtexten. Inspektörerna har en                

viktig roll att uppfylla för både små och stora organisationer, tolkning av lagen är en av                

många saker som AV kan hjälpa till med. Den omfattande men viktiga uppgiften som AV har                

kan troligtvis inte fullföljas på samma sätt som tidigare på grund av nedskärningarna.  

84 Håkan Hydén, 1984, Ram eller lag? s.16-17 
85 Åström, Bertilsson (Red), 1995, Rätten i förvandling Jurister mellan stat och marknad, s.201-202 
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Sterzel är den som visat sig gilla ramlagstiftning minst. Han talar om olika resultat på olika                

håll och att antalet föreskrifter medför att även myndigheter kan få svårt att hitta rätt lagrum                

och tolka lagarna. Han ogillar även att statsmakterna flyttar ned sin beslutsmakt till instanser              

på lägre nivåer. Att riksdagen väljer att göra på det sättet visar på, att de flyttar sin                 86

lagstiftningsmakt längre ner i hierarkin. Som tidigare nämnt har regeringen i uppgift att sköta              

konkretiseringen av lagen och i sin tur bemyndigar de myndigheter att bland annat utfärda              

föreskrifter. Som Sterzel också säger är det önskvärt att lagen ger någon form av konkreta               87

bestämmelser som ska följas. Existerandet av lagar som inte anger konkreta bestämmelser            

kan ifrågasättas. Detta för att lagar är bindande rättsregler men när de innehåller mål och               

riktlinjer som i AML finns inga garantier för att lagen kommer efterlevas. Skulle det istället               

vara bättre att omforma Arbetsmiljölagen till en detaljerad lag? 

 

En detaljerad lagtext i AML skulle förmodligen vara svårbegriplig för arbetsgivare för att             

lagtexten skulle bli väldigt omfattande. Det skulle även kunna låsa tänkandet av nya idéer och               

lösningar på samhällsproblem som uppstår. Men en arbetsgivare som söker svar på vad hen              

har för arbetsrättsliga skyldigheter rörande den fysiska utformningen av arbetsplatsen, hittar           

inte svar på ett och samma ställe idag på grund av det stora antalet föreskrifter som existerar.                 

Arbetsgivare kommer knappast läsa alla föreskrifter som gäller och det blir en utmaning att              

hitta rätt information i ett sådant brett arkiv. För många föreskrifter är inte hållbart för det är                 

ingen idé att ha lagregler som inte går att upprätthålla. Respekten för lagar tenderar också att                

bli lägre om de inte kan uppfyllas. Lika svårt som det är att få en överblick av vilka regler                   

som gäller när antalet föreskrifter är så många till antalet, lika svårt är det att veta hur                 

reglerna ska tillämpas. 

 

 
 

 

 

 

86 Peter Andersson, 2013, Vidta alla åtgärder som behövs,  s.104-105 
87 18§ Arbetsmiljöförordning (1977:1166) 
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2.3 Kraven på arbetsgivaren 

2.3.1 Arbetsgivarens ansvar för den fysiska utformningen 
 
Arbetsgivaren har det yttersta ansvaret för arbetsmiljön på arbetsplatsen. Trots att           88

Arbetsmiljöverket har fått i uppgift att utfärda föreskrifter inom området ger de inte tydliga              

direktiv för hur arbetsgivare praktiskt sett ska utforma sina arbetsplatser. AML som ramlag             

har diskuterats i avsnitt 2.2 där det framkommer att lagen innehåller mål och riktlinjer. Hur               

vägen ska se ut för att nå målen ges det inga vidare instruktioner om. Arbetsgivare får                

bestämma själva vilket tillvägagångssätt som är aktuellt att använda.  

 

Det märks särskilt i skrivelserna i både lagtexten i AML och i föreskrifterna att kraven på                

utformningen av arbetsmiljön inte är höga. I AML står det ofta arbetsgivaren “ska”, i              

föreskrifterna står det istället “bör”. Ordet “ska” kan tänkas vara ett kraftfullare ord än “bör”               

men i AML:s paragrafer i lagtexten ges inga uppenbara kopplingar till vad det är som “ska”                

göras eftersom det är en ramlag. Ett exempel är 3 kap 3 § AML: “Arbetsgivaren ska genom                  

att anpassa arbetsförhållandena eller vidta annan lämplig åtgärd ta hänsyn till           

arbetstagarens särskilda förutsättningar för arbetet. Vid arbetets planläggning och         

anordnande ska beaktas att människors förutsättningar att utföra arbetsuppgifter är olika.”.  

 

I samma kapitel står det att arbetsgivaren ska se till att det finns en lämplig organiserad                

arbetsanpassningsverksamhet. Föreskrifterna till lagen har uppgiften att ge praktiska         89

exempel för hur utformningen ska se ut. Detta görs i AFS 2009:2 men eftersom det står “bör”                 

istället för “ska” i föreskriften, ställs kraven åt sidan och lämnar plats till riktlinjer. Riktlinjer               

som antyder hur en arbetsplats kan se ut, inte hur den ska se ut.  

 

88 3 kap, 2, 2a§ AML 
89 3 kap, 2a§, 3st, AML 
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Arbetsgivarens ansvar står inte enbart i svensk lag. På EU-nivå nämns arbetsgivarens ansvar             

rörande fysisk utformning i två direktiv. Art 5 i direktiv 2000/78/EG samt art 6 i direktiv                90

89/391/EG . I det sistnämnda direktivet belyser en punkt särskilt den fysiska utformningen            91

av arbetsplatsen. Dock framkommer inga detaljerade beskrivningar och texten på EU-nivå är            

inte inte mer konkret än vad Sveriges egna Arbetsmiljölag är men anpassning och utformning              

visar sig ändå. 

 

Som redan fastställts i avsnittet om nationell samt internationell lagstiftning (avsnitt 2.1.2)            

finns specifika måttbestämmelser inte på EU nivå, i Arbetsmiljölagen eller i Plan och             

Bygglagen. Ändå hänvisar AML till bestämmelserna i PBL angående utformningen av           

arbetsplatsen. Som också har konstaterats tidigare i uppsatsen har Boverket mer specifika            92

regler som gäller för alla byggnader. Inklusive arbetsplatser. Måtten som Boverket skriver om             

är heller inte bindande. De flesta är rekommendationer för vad som är säkrast för en               

funktionsnedsatt. Detta lämnar utrymme för arbetsgivaren att välja hur arbetsplatsen ska           

utformas, vilka anpassningsåtgärder som ska göras och vilka personer som ska ha tillgång till              

arbetsplatsen. 

 
Ytterligare ett problem som finns är när ansvaret för utformningen inte enbart kan tänkas              

tilldelas arbetsgivaren. Alla arbetsgivare äger inte sina lokaler som de vistas i och bedriver              

verksamhet i. När fastighetsägare hyr ut lokalerna som används till olika verksamheter kan             

ansvaret diskuteras. Arbetsgivaren har ansvar gentemot sina anställda men fastighetsägaren          

har inget ansvar gentemot de anställda och deras fysiska arbetsplats eftersom ägaren inte             

omfattas av AML. I BBR och PBL finns inga bestämmelser om vems ansvar det är att                

byggnader ska utformas och anpassas för funktionsnedsatta. Båda beskriver vad som ska            

uppnås och innehåller funktionskrav, inte vem som bär ansvaret för vad. När det gäller just               

arbetsplatser är Arbetsmiljöverket mer aktuellt eftersom BBR och PBL gäller för alla sorters             

byggnader.  93

 

Enligt Arbetsmiljöverket är det största ansvaret arbetsgivarens. Föreskriften om         

90 Art 5, Direktiv 2000/78/EG 
91 Avsnitt II, art 6, 2d), Direktiv 89/391/EG 
92 2 kap 9§ AML 
93 Svarstjänst Boverket, 2019-10-16 
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arbetsplatsens utformning ska följas även om arbetsgivaren inte äger lokalen. I 6 § står det att                

lokaler ska, om det behövs, kunna användas av arbetstagare med funktionsnedsättning.           

Kravet riktas mot arbetsgivaren för att denne är ansvarig för det systematiska            

arbetsmiljöarbetet SAM.   94

 

Det finns olika scenarion att diskutera gällande vems ansvar det är för den fysiska              

utformningen och som AV säger är det arbetsgivaren som bär ansvaret för lokalen och dess               

utformning. Oavsett om en nyanställning sker där en funktionsnedsatt arbetstagare anställs,           

eller om en befintligt anställd får en permanent skada som medför en nedsättning.             

Arbetsgivaren kan inte ställa krav på hyresvärden eller fastighetsägaren för att uppfylla sitt             

eget ansvar gentemot de anställda. Arbetsgivaren ska välja en lämplig lokal utefter de             

anställda hen har, om lokalen saknar en hiss och det finns en anställd som sitter i rullstol kan                  

valet av lokal ifrågasättas. En redan befintlig lokal som arbetsgivaren hyr kan behöva             

anpassas på nytt efter en nyanställning av en funktionsnedsatt. Men ansvaret är fortfarande             

arbetsgivarens.   95

 

2.3.2 Reflektioner 
 
Föreskrifterna som ska ge konkreta förslag på hur arbetsgivare ska utforma sina arbetsplatser             

lämnar över ett stort ansvar till arbetsgivaren. Det är inte nog med att arbetsgivaren ska               

behöva leta efter existerande rättsregler, hen måste även tolka dessa och verkställa dem             

utifrån verksamheten som bedrivs för varje enskilt arbetsställe. Att regelverket är omfattande            

gör det inte enklare att ta reda på vilka regler som gäller för olika situationer. Särskilt med                 

tanke på att Arbetsmiljöverket ofta skriver “bör” i föreskriften om arbetsplatsens utformning            

som är en detaljerad rättskälla i området. Vad menar AV med detta? Måste verkligen              

arbetsgivaren följa reglerna som står i föreskriften eller är det helt upp till hen själv att                

bestämma? 

 

Varje arbetsplats är unik och det vore svårt att förutse alla tänkbara scenarion där en               

anpassning eller utformning behöver göras. Däremot hade det kunnat bli enklare för            

94 3 kap 2a§ 1st AML 
95 Svarstjänst, Arbetsmiljöverket, 2019-10-16 
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arbetsgivare att veta vilka regler som hen måste följa och rätta sig efter. Föreskrifter kan vara                

bra till viss mån men vad är det för mening att ha föreskrifter när de inte är tydliga nog eller                    

ställer krav på arbetsgivarna? Hänsyn måste tas till olika byggnader som är nämnt i förra               

avsnittet (2.3.1). Arbetsgivare som bedriver sin verksamhet på redan befintliga arbetsplatser           96

har inte samma förutsättningar att utforma arbetsplatsen utefter alla typer av           

funktionsnedsättningar. Dock borde det vara möjligt att ställa högre krav som anger att             

arbetsgivare måste utforma sina arbetsplatser utifrån deras givna omständigheter.         

Arbetsgivare som ska byta lokaler eller starta ny verksamhet har desto större valmöjligheter.             

Ett val av en arbetsplats som är tillgänglig för alla människor borde vara en utgångspunkt.  

 

Som regelverket ser ut idag kan arbetsgivaren fritt välja hur hen vill utforma och anpassa sin                

arbetsplats. För arbetsgivare som gärna vill skapa en arbetsmiljö tillgänglig för alla kan det              

bli svårt för, om hen vill uppsöka gällande rättsregler. Beroende på vad arbetsgivaren vill              

förändra eller genomföra så kan det också behövas kontakt med olika aktörer. Bland annat              

Arbetsmiljöverket och Boverket. Men räcker det för arbetsgivaren med att enbart få råd om              

mått på lutning av till exempel ramper, bredd i gångar och utrymningsvägar? Eller krävs det               

en order och eventuellt hårdare straff?  

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

96 Svarstjänst, Arbetsmiljöverket, 2019-10-16 

34 



 

 
 
 
 
 
2.4 Intervjusvar från tre organisationer 
 
För att få en inblick i hur det kan se ut på arbetsplatser med utformningen av den fysiska                  

miljön fick flera olika organisationer möjligheten att besvara intervjufrågor. Tre av           

sammanlagt sex stycken svarade på intervjufrågorna (Se svaren i bilaga 2).  

 

Det var bland annat önskvärt att Arbetsmiljöverkets inspektörer skulle ställa upp och besvara             

frågorna men dessa hade tyvärr inte möjlighet. De vore särskilt intressanta för att de är fysiskt                

ute på olika arbetsplatser och genomför undersökningar och kontroller, därför har           

förmodligen inspektörerna många erfarenheter och uppfattningar om den fysiska         

utformningen. Istället fick andra aktörer chans att agera respondenter. Syftet med frågorna            

var att få veta vad personer som har särskild kunskap om funktionsnedsatta och deras              

arbetsmiljö har för åsikter i ämnet. Dessvärre är svaren från organisationerna inte särskilt             

omfattande. 

 

Riksförbundet Attention uppfattar sin egen organisation som bra fysiskt tillgänglig.          

Kanslichefen säger att han inte har någon generell uppfattning om den fysiska miljön på              

arbetsplatser men att det troligen kan finnas många arbetsplatser som har svårt att anpassa              

utformningen till dagens lagar. Arbetsplatser som har tillkommit innan nuvarande          

byggnormer. Angående Arbetsmiljölagen som ramlag säger Kanslichefen att kraven på en           

god arbetsmiljö behöver en grundnivå. Det centrala säger han, är att det finns en dialog               

mellan chef och anställd. 

 
Arbetsförmedlingen besvarade inte intervjufrågorna personligen. Hänvisningar till deras egna         

dokument om arbetsmiljö gjordes vilket inte utgör ett svar som går att använda som underlag.               

Detta på grund av att organisationerna som tillfrågades skulle bidra med egna erfarenheter             

och tankar, inte färdiga mallar eller dokument som redan existerar i företaget.  
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Samhall besvarade dessvärre inte heller frågorna på ett sätt som går att använda. Fler              

hänvisningar till företagets egna dokument gjordes och svaren i mejlet antyder inte på någon              

koppling till frågorna som skulle besvaras.  

 
2.4.1 Reflektioner 
 
Avsnitt 2.5 i uppsatsen blev mycket kortare än väntat. Ändå anses denna del vara av               

betydelse för att poängtera hur svårt det var att nå ut till olika aktörer som är verksamma i                  

området. Avsikten med intervjuerna var att få komma närmre den fysiska arbetsmiljön genom             

att få svar från verksamma personer i olika organisationer. Svaren skulle ha behövt komma              

ifrån personerna själva, inte verksamheten de befinner sig i eller dess mål och bestämmelser.              

I dokumentet för intervjuerna tydliggjordes det att respondenternas egna erfarenheter och           

uppfattningar om den fysiska arbetsmiljön skulle finnas med i svaren. Ändå brister samtliga             

intervjusvar. 

 

Riksförbundet Attention gav de mest tydliga svaren genom att i grova drag berätta hur bra               

deras egna arbetsmiljö är samt att det kan finnas brister i andra organisationer. En kommentar               

som är värd att belysa är Kanslichefens tänk om att det viktiga är en dialog mellan chef och                  

anställd. För när dessa parter har en bra dialog och båda blir hörda kan rätt förutsättningar för                 

varje enskild individ möjliggöras. Det påminner om Arbetsmiljöverkets kommentar i AFS           

1994:1 om att det är den funktionsnedsatta som antas vara mest kunnig angående vilka              

åtgärder som kan behöva göras i varje enskilt fall. Svaren som Kanslichefen gav kunde ha               97

tydliggjorts ytterligare genom att redogöra några exempel för vilka problem som kan uppstå             

med den fysiska utformningen och hur dessa kan avhjälpas.  

 

Kanske är det så att respondenterna inte kunde besvara frågorna på det sättet som ombads på                

grund av att de var i tjänst. I sådana fall skulle svaren eventuellt kunnat bli annorlunda om de                  

hade tillfrågats utanför arbetstid. I tjänsten behöver en arbetstagare agera utifrån företagets            

intressen och dess mål samt riktlinjer. Att uttala sig i olika typer av intervjuer kan medföra att                 

företaget får negativa konsekvenser om svaren inte når upp till de förväntningar som företaget              

97 AV:s kommentarer till 12§ AFS 1994:1, 6 st 
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eller organisationen har, både externt och internt. Allmänheten ser kanske helst att            

myndigheter håller sig neutrala och inom företaget vill ägarna förmodligen inte associeras            

med åsikter som de inte kan stå för.  

 

Det kan även vara så att metodvalet inte var det rätta med facit i hand. En annan form av                   

intervjuer hade kunnat göras som till exempel personliga intervjuer via telefon. I det stora              

hela har det varit svårt att få relevanta aktörer att svara på frågor och svaren som kom tillbaka                  

tyder på en svårighet att samordna instanser för att ta del av deras kunskaper samt               

erfarenheter. Det är inte bara viktigt i denna uppsatsen, det kan vara till stor nytta för de olika                  

organisationerna att samverka med varandra också. De har expertkunskaper inom många           

områden och skulle kunna ta hjälp av varandra. Något som vore bra är att ge mer information                 

om myndigheter som kan vissa områden bättre än de själva. Privatpersoner har inte alltid              

kunskap om vilken myndigheter som gör vad så när de är inne på Boverkets hemsida och                

letar efter föreskrifter, ovetandes om att Arbetsmiljöverket har föreskrifter inom liknande           

område, vore det bra med hänvisningar till de olika aktörerna på respektive sida.  

 
Kanslichefen på Riksförbundet Attention nämnde problematiken i att många av de byggnader            

som finns idag byggdes innan nuvarande PBL och AML fanns. Detta är en intressant              

reflektion för vad ska man göra med dessa byggnader? Att ställa högre krav i lagstiftningen               

skulle innebära att många arbetsplatser skulle bli förbjudna att använda vilket inte vore             

optimalt.  
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3. Slutsatser 
 

Det har visat sig att rättsreglerna som gäller för den fysiska utformningen av arbetsplatser              

finns att hämta på olika nivåer i rättkällehierarkin. Arbetsmiljö är ett komplext och             

innehållsrikt område som lämnar utförandet av den praktiska tillämpningen till arbetsgivaren.           

Arbetsgivaren får i och med detta ett stort utrymme att själv välja hur arbetsplatsen ska se ut                 

men utifrån de förutsättningar som finns. Det kan konstateras att arbetsgivaren inte har en lätt               

uppgift med tanke på antalet lagar och regler som gäller. Men det kan bli på bekostnad av de                  

funktionsnedsatta arbetstagare som vistas i miljön när arbetsgivaren inte vet vilka rättsregler            

som gäller, hur de ska tillämpas eller när hen avsiktligt väljer att bortse från              

Arbetsmiljöverkets allmänna råd. 

Arbetsmiljölagens neutralitet bevisar att lagstiftaren har inkluderat alla människor i reglerna           

oavsett funktionsnedsättning eller inte. En tanke om att alla människor har rätt till samma              

förutsättningar i arbetsmiljösynpunkt kanske ligger bakom. Det är dock inget som           

framkommer i propositionen till Arbetsmiljölagen. Att Arbetsmiljöverkets föreskrift om         

arbetsplatsens utformning inte har mer detaljerade regler, trots deras uppgift att konkretisera            

lagen, lämnar frågetecken. Det är förmodligen svårt att ställa krav som ska kunna gälla för               

alla byggnader, nya som gamla men frågan är om det räcker med de allmänt hållna reglerna                

som finns idag. Eftersom det finns många funktionsnedsatta som kan arbeta men inte får              

möjlighet till anpassning på sin arbetsplats visar det på att rättsreglerna borde ställa högre              

krav. Krav på arbetsgivare för att de ska följa existerande lagregler, inte välja ut de som hen                 

känner för.  

Utformningen av paragraferna i AFS 2009:2 som säger att anpassningsåtgärder “bör” vara på             

ett sätt, inte att de “ska” skapar viss förvirring. Det är stor skillnad på orden och deras                 

riktning mot åtgärder som kan behöva göras i de olika enskilda situationerna. En regel som               

säger att något “bör” göras är en regel som inte måste efterlevas. Den är som uppgjord för att                  
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arbetsgivare kan förbise den. Åtgärder som “ska” göras är desto effektivare eftersom det inte              

lämnas något val i tillämpningen av rättsregeln.  

Det är verkligen problematiskt att arbetsmiljöinspektörerna har blivit färre. Dessa är själva            

kärnan för att Arbetsmiljölagens bestämmelser ska efterlevas. Utan inspektörerna får lagen           

inte den verkan som är tänkt. Om kraven i lagen inte höjs vore en bättre lösning att tillsätta                  

fler inspektörer som kan granska fler arbetsplatser i landet. Även hjälpa arbetsgivare som             

behöver rådgivning och stöd för hur de ska agera. Arbetsmiljöverkets inspektörer har den             

expertkunskap som krävs men när kunskapen de besitter inte når ut till de som behöver den är                 

det inte hållbart.  

Arbetsgivaren har ett stort ansvar för arbetsmiljön men desto större när det handlar om en               

arbetstagare som redan är anställd. AFS 1994:1 som handlar om anpassning och            

rehabilitering skulle kunnat undersökas djupare i en vidare studie. Skyldigheterna för           

arbetstagare som redan är anställda kräver mer från arbetsgivaren som till exempel skyldighet             

till omplacering och annan anpassning på arbetsplatsen. Detta nämndes i avsnittet om            

avgränsningar (1.5) .  

Det skulle även varit intressant att vinkla uppsatsen mot diskriminering av funktionsnedsatta. 

Till exempel vid rekrytering om arbetsgivarens skyldighet att agera vid nyanställningar           

gällande utformning eller, bristande tillgänglighet vilket är en form av diskriminering som            

kan diskuteras vidare. Som när en arbetsgivare inte gör tillräckligt för att en person med               

funktionsnedsättning ska få tillgång till eller delta i verksamheten. Det vill säga en studie om               

hur långt arbetsgivarens skyldighet att anpassa och utforma arbetsplatsen sträcker sig i de             

enskilda fallen. Går gränsen vid installation av hiss eller vid ombyggnation av en befintlig              

lokal?  

Funktionsnedsatta personer har samma förutsättningar i lagen som personer utan          

funktionsnedsättning men det väsentliga är hur det praktiskt ser ut på arbetsplatser. I denna              

uppsatsen framkom tyvärr inte detta. I en annan typ av studie skulle det vara aktuellt att                

enbart fokusera på den fysiska arbetsmiljön genom att besöka arbetsplatser. Små som stora,             
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nya som gamla. Det skulle ge en stor bredd i hur arbetsplatserna ser ut på riktigt, istället för                  

att undersöka vilka rättsregler som ligger till grund för den fysiska utformningen.            

Observationer skulle vara aktuellt att använda sig av och personliga intervjuer med            

arbetsgivare kan vara ett bra komplement.  

Det finns många personer i olika yrkesroller som forskare, professorer med flera som             

diskuterar ramlagstiftningen och dess för- samt nackdelar. Diskussionerna handlar mer om           

den generella ramlagstiftningstekniken och den här uppsatsen tillför en specificering när det            

handlar om funktionsnedsatta personer. Särskilt vilken påverkan Arbetsmiljölagen som         

ramlag har på dessa. Andra studier har gjorts som bland annat berör Socialtjänstlagen vilket              

är nämnt i avsnitt 2.2.1, som också är en ramlag. Konsekvenser av ramlagar med inriktning               

mot andra områden utöver arbetsmiljö går att likställa med de som Arbetsmiljölagen kan ge.              

Men när det handlar om en specifik målgrupp som funktionsnedsatta krävs det en djupare              

undersökning som har gjorts i denna uppsatsen.  

 
En funktionsnedsättning handlar om ojämnheter i personers olika förmågor och det behöver            

inte betyda att förmågan att arbeta är nedsatt, tvärtom så har de lika mycket kompetens som                

vem som helst. Funktionsförmågan hos en människa ändras över tid, den är inte konstant och               

det behöver också beaktas. Det som är bra för personer med funktionsnedsättning är troligtvis              

bra för personer utan funktionsnedsättning. Vi borde inte specialanpassa samhället eller           

särbehandla människor för alla är lika värda, därför borde alla få chans till samma              

förutsättningar. Det bör även ligga i allas intresse att utforma den fysiska arbetsplatsen till en               

miljö där alla som berörs kan känna sig inkluderade och vem vet, i framtiden kanske det är                 

just du som har en funktionsnedsättning med behov av en bra fysisk utformning av din               

arbetsplats... 
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5 BILAGOR 

5.1 Bilaga 1 - intervjufrågor  

 
INTERVJUFRÅGOR  

- Den fysiska utformningen av arbetsplatser för funktionsnedsatta 
 

Genom att besvara nedanstående frågor förutsätter jag att ni godkänner att svaren kommer redovisas 
och sammanställas i min C-uppsats. Om ni vill vara anonyma är det bara att meddela mig om detta. 

Märk gärna ert svar med namn, yrkestitel samt företaget ni jobbar för. 
 Vid eventuella frågor kan ni höra av er till mig via  

mejl (julia_sandberg94@hotmail.com)  
eller telefon (0721866823) 

Frågorna ni kommer svara på handlar om den fysiska utformningen på arbetsplatser för 
funktionsnedsatta arbetstagare och med funktionsnedsättning inkluderas både psykiska och fysiska 

nedsättningar. När ni besvarar frågorna vill jag be er om att besvara dem utifrån era egna erfarenheter 
och uppfattning.  På sida två finner ni ytterligare förklaringar till varje fråga om ni känner att ni 

behöver eller vill läsa mer.  
 

/Julia Sandberg 

 

1. Vad är er uppfattning om den fysiska utformningen/anpassningen på arbetsplatser för           
funktionsnedsatta? Det finns en föreskrift om arbetsplatsens utformning (AFS 2009:2). Ta           
inspiration från följande utdrag från Arbetsmiljöverkets kommentarer i samma föreskrift när           
ni besvarar frågan men kom gärna med egna tankar och erfarenheter. 
 
Kommentar till 53§  
Ramp för rullstol bör ha lutning högst 1:12 och höjdskillnad högst 0,5 m mellan vilplan. En ramp med                  
lutningen högst 1:20 är säkrare för användaren 
 
Kommentar till 75§ 
För att underlätta för arbetstagare med funktionsnedsättning att utrymma arbetsplatserna innan kritiska            
förhållanden uppstår (egenutrymning) bör utrymningsvägarna utformas utan trappor eller andra hinder           
för rullstolsburna och synskadade 
 
Kommentar till 103§ 
Exempel på lämpliga mått för en toalett som är tillgänglig och användbar för personer med nedsatt                
rörelseförmåga är 2,2x2,2 m. En sådan toalett kan användas av en person i eldriven rullstol för                
begränsad utomhusanvändning, förutsatt att personen har måttligt behov av hjälp och att toaletten är              
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lämpligt planerad. 
 

2. Utgå gärna från svaret ni gav på fråga 1 till att besvara följande:  
Har ni kännetecknat några brister i den fysiska arbetsmiljön som är till nackdel för personer               
med funktionsnedsättning? 
Om ja, vilka och hur skulle ni vilja att dessa förbättras? 
 

3. Har ni någon samverkan med Arbetsmiljöverket? Om ja, hur ser samarbetet ut? Hur skulle ert               
samarbete kunna fungera bättre? 
 

4. I arbetsmiljölagen finns det några paragrafer om arbetsförhållanden rent generellt för alla            
arbetstagare (inklusive funktionsnedsatta). Vad får ni för uppfattning av lagtexten när ni läser             
följande paragrafer: 
 
2 Kap 1 § 2 st  
Arbetsförhållandena ska anpassas till människors olika förutsättningar i fysiskt och psykiskt avseende. 
 
2 Kap 3 §  
Arbetslokal ska vara så utformad och inredd att den är lämplig från arbetsmiljösynpunkt.  
 
2 Kap 4 § 1 st  
De arbetshygieniska förhållandena när det gäller luft, ljud, ljus, vibrationer och liknande ska vara 
tillfredsställande. 

 
 

 
Förklaringar till respektive fråga: 

 
1. Föreskrifter och dess paragrafer är lika bindande som vanlig lagstiftning, den stora skillnaden är att det                

är olika instanser som har utfärdat reglerna. Arbetsmiljöverket är ansvarig för AFS 2009:2. Föreskriften              

innehåller rättsligt bindande regler på den mest konkreta nivån som existerar i Sverige idag när det                

handlar om den fysiska utformningen av arbetsplatser för funktionsnedsatta arbetstagare. 

  

2. Brister i den fysiska arbetsmiljön kan vara många. Några fler exempel förutom paragraferna i fråga 1                

kan vara anpassning av redan befintliga arbetslokaler, arbetsgivare som inte är villiga att samarbeta,              

anpassning av arbetsytor och matutrymmen m.fl. Vad ser ni när ni besöker arbetsplatser där det arbetar                

personer med funktionsnedsättningar? 

 

3. Hur skulle ni vilja att samverkan mellan er och Arbetsmiljöverket ser ut för att det ska ge                 

funktionsnedsatta personer i arbetslivet bättre förutsättningar? 

 

4. Arbetsmiljölagen är en ramlag vilket innebär en lag innehållande mål och riktlinjer. Ofta kompletteras              

den med föreskrifter från myndigheter som specificerar reglerna och gör de konkreta. Gällande             
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utformning av arbetsplatser finns föreskriften 2009:2 som komplement till lagstiftningen. Tycker ni            

paragraferna är tydliga i arbetsmiljölagen? Hur tror ni lagens utformning påverkar funktionsnedsatta            

arbetstagare?  

 

5.2 Bilaga 2 - Svar från olika aktörer 
 

 
Arne Kanth, Kanslichef, Riksförbundet Attention 
Mottaget svar den 26 september 2019 
 
Hej Julia! 
Här kommer mina kommentarer/svar: 
 
1. Jag uppfattar frågan att du efterfrågar min uppfattning om arbetsplatser generellt, dvs inte enbart för den                 
arbetsplatsen jag ansvarar för. Jag kan inte svara generellt men kan för vår arbetsplats säga att vi har en bra                    
fysisk tillgänglighet. Det kan finnas individuella behov hos enskilda arbetstagare och dessas synpunkter fångar              
vi upp genom en årlig arbetsmiljööversyn av kontoret. 
 
2. Jag har ingen generell uppfattning kring den fysiska tillgängligheten av arbetsplatser för personer med               
funktionsnedsättning. Troligen finns det dock en hel del arbetsplatser som finns i lokaler som tillkommit innan                
nuvarande byggnormer och som det finns svårigheter att anpassa till dagens lagar, förordningar etc. 
 
3. Vi har ingen löpande kontakt med Arbetsmiljöverket men vi använder förstås dem som en resurs i vårt                  
arbetsmiljöarbete. 
 
4. Kraven på en god arbetsmiljö behöver en grundnivå och utgångspunkten är att människor bäst kommer till sin                  
rätt som arbetstagare om förutsättningarna är goda. Det krävs ofta hänsyn som behöver tas oavsett om                
vederbörande har en funktionsnedsättning eller inte. Det centrala är att det finns en dialog mellan chef och                 
arbetstagare. 
 
Vänligen 
 
Arne Kanth” 
 

 
 
Stefan Ämtvall, Arbetsförmedlare/Huvudskyddsombud Region Syd, Arbetsförmedlingen 
Mottaget svar 4 oktober 2019 
 
“Hej Julia, 
  
Ursäkta att det har dröjt med mitt svar. 
Inte helt lätt att svara på dina frågor. Har bara vår egen organisation att referera till. 
Jag svarar med att skicka med Arbetsförmedlingens policydokument kring tillgänglighet. Du får ta de delar som                
du har användning för i ditt arbete. 
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På frågan om samarbete med Arbetsmiljöverket, kan jag svara att vi inte har samarbete med dem på annat sätt än                    
om arbetsgivaren skulle brista i arbetsgivararbetet. Då tar jag som skyddsombud kontakt med dem enligt AML                
§6.6:a 
  
Generellt är Arbetsförmedlingen en arbetsplats där det i stor utsträckning tas hänsyn till funktionsnedsatta              
personer, både vad gäller utrustning och tillgänglighet. 
  
Hoppas att du har nytta av mitt svar och dokumenten. Lycka till med ditt arbete!” 
 

 
 
Liza Radon, HR strateg Arbetsmiljö, Samhall 
Mottaget svar 14 oktober 2019 
 
“Hej Julia, 
  
Jag har under helgen tittat närmare på dina frågeställningar och frågorna, som du nämner nedan, är inriktade på                  
fysisk arbetsmiljö och anpassningar därefter. 
Samhall styr inte vilka medarbetare vi får anvisade till oss, det sker via Arbetsförmedlingen. Idag anvisas                
medarbetare från Arbetsförmedlingen med tyngdpunkt på neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). 
  
Jag vill i första hand hänvisa dig till Samhalls Års- och hållbarhetsredovisning för 2018 (bifogad). 
  
Vi arbetar mycket med matchningsmetodik: Genom matchningen säkerställs att medarbetarnas förmåga och            
kompetens matchas mot arbetskraven i befintliga och nya uppdrag. Medarbetare med olika förmågor kan              
komplettera varandra och tillsammans utföra uppdrag. I en väl genomförd matchning kan Samhall leverera              
efterfrågade tjänster till en hög kvalitet samtidigt som medarbetarna får möjlighet till utveckling i olika               
yrkesroller. Vi har 24 olika yrkesroller i Samhall. 
  
I syfte att förebygga arbetsskador och olycksfall och i största allmänhet få till en bra arbetsmiljö arbetar vi med                   
våra arbetsmiljöverktyg: 
 

1.       Mål- och utvecklingsdialog 
2.       Medarbetarundersökningar 
3.       Arbetsplatsträffar 
4.       Arbetsmiljöronder 
5.       Uppdragsbeskrivningar med riskbedömning inför nya uppdrag 
6.       Riskbedömning inför förändring av verksamhet 

  
Se även bifogad PDF gällande Samhalls Arbetsmiljöarbete. 
  
Gällande frågan om Arbetsmiljöverket (AV) har vi en del ärenden som är ordinarie inspektioner, det kan vara                 
allt från Trycksatta anordningar, till Kvartsdamm och till Organisatorisk och social arbetsmiljö. Förutom detta är               
vi skyldiga att anmäla allvarliga händelser till AV inom 24 timmar, det gör vi naturligtvis. Våra vanligaste                 
allvarliga händelser är fallolyckor pga. halt underlag utomhus alternativt blöta golv inomhus. Vi arbetar              
förebyggande med detta genom våra arbetsmiljöverktyg. 
  
Hoppas att du kan använda dig av materialet som jag har sammanställt här, jag är medveten om att jag inte har                     
svarat på alla dina frågor specifikt. 
Bästa hälsningar, Liza.” 
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