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Sammanfattning 
Volvo Personvagnar AB (Volvo PV) ingår sedan 1999 i Ford Motor Company. I ett så stort 

företag som Volvo PV är det självklart omöjligt för en enskild individ att ensam bedriva det 

totala arbetsmiljöarbetet och därför krävs det att uppgifter och ansvar fördelas till medarbetare 

ute i organisationen som har möjlighet att överblicka arbetsmiljön och åtgärda eventuella brister, 

om sådana skulle uppkomma. När uppgifter fördelas ner i organisationen krävs mycket tydliga 

rutiner och instruktioner för att ledningen skall kunna säkerställa att arbetet bedrivs effektivt och 

att eventuella problem åtgärdas.  

 Syftet med denna uppsats var att redogöra för gällande rätt kring delegering av 

arbetsmiljöuppgifter och vilka rekvisit som finns för att kunna genomföra en rättsligt giltig 

delegering. Studien av gällande rätt låg sedan till grund för en analys av Volvo Personvagnars 

delegeringsordning och rutinerna för denna.  

 Det konstaterades att delegeringen av arbetsmiljöuppgift inte automatiskt innebär att den som 

mottagit uppgiften även är den som har straffansvaret vid en olycka. Detta ansvar bestäms i 

efterhand av allmän domstol. Tillsammans med arbetsmiljöuppgiften kommer dock ett internt 

ansvar mot arbetsgivaren att utföra uppgiften. Om delegeringen gått riktigt till och rekvisit för 

delegering är uppfyllda kan detta leda till att personen ifråga även blir dömd för arbetsmiljöbrott, 

det vill säga även har straffansvaret. 

 För att avgöra om delegeringen gått rätt till tittar domstolen till den åtalades kunskaper, 

befogenheter och resurser, om dessa är tillräckliga för att kunna utföra uppgiften. Ytterligare ett 

rekvisit är att den åtalade har en självständig ställning i förhållande till arbetsgivaren. Om det 

råder oklarheter kring delegeringen är huvudregeln enligt praxis att straffansvaret flyttas upp i 

organisationen tills riktiga förutsättningar finns. 

 I undersökningen konstaterades att Volvo PV:s formella delegeringsordning uppfyller kraven 

i gällande rätt men att tydligheten varierar då delegering sker med hjälp av ett standardiserat 

delegeringsdokument. Detta innebär att delegeringen avser samma arbetsmiljöuppgifter för alla 

som mottagit delegering, dock på olika nivåer. I undersökningen ingick även en enkät där 

delegeringsmottagare dels fick uppskatta sina kunskaper samt svara på om de ansåg att deras 

delegering upplevdes som rättsligt giltig genom de rekvisit som studerats i gällande rätts analys 

samt dels fick genomgå ett kunskapstest.  Resultatet på kunskapstestet var överlag bra men det 

konstaterades att gruppcheferna är den kategori som hade lägst resultat.  

 

 



Abstract 

All organizations shall, according to Swedish law, work systematically with the working 

environment as a natural part of their daily work. In order to fulfill this it is often necessary to 

delegate assignments regarding the working environment down in the organization. When 

assignments are delegated it is important that the procedures and instructions are clear in order 

for the management to secure that work is carried out efficiently and that problems arising as a 

result thereof are being handled 

 The reason for this is to investigate which pre-requisites are established under Swedish 

law. Whereupon Volvo PV's delegation system will be analyzed. In order to fulfill this, a 

questionnaire study was preformed whereby managers, who received delegation issues, answered 

questions about their knowledge regarding the working environmental demands under Swedish 

law 

 It was established delegation of an assignment did not necessarily mean that the 

responsibility was also delegated. A company cannot decide who holds the responsibility for the 

working environment within the organization.  The question of responsibility is decided by the 

court in retrospect.  

 It was established that Volvo PV's formal delegation system meets the necessary 

regulatory demands but the clarification in relation to assignments being delegated vary due to 

the standardized nature of the delegation document. This means that all managers receiving a 

delegation of the same assignments but on different levels of the organization –In the 

questionnaire study there was also a knowledge test where the manager's actual knowledge 

regarding this area was measured. The result of this test was in general satisfactory. However, it 

was established that the first line managers where the ones with the lowest score. 

 



Förkortningsordlista 

AFS  Arbetsmiljöverkets författningssamling 
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R&D  Research and development 
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Definition av begrepp 

Arbetsgivare Är enligt arbetsmiljölagen den som har ansvaret för arbetsmiljön. 

Kan vara både juridisk och fysisk person. Skall se till att risker för 

ohälsa och olycksfall undanröjs. 

Arbetsmiljöansvar Skyldigheten för arbetsgivaren att vara aktiv i arbetsmiljöarbetet 

och vidta åtgärder för att undanröja risker för ohälsa och olycksfall 

Arbetsmiljöuppgift De arbetsuppgifter som enligt författningar skall utföras på 

arbetsplatsen av arbetsgivaren och dess företrädare. Dessa kan 

delegeras.  

Arbetstagare   Den som utför arbete för en arbetsgivares räkning.  

Befattning De arbetsuppgifter som ingår i anställningen och ges genom 

befattningsbeskrivning, muntligt eller konkludent. 

Chef Den som agerar som företrädare för arbetsgivaren och som har till 

uppgift inom ramen för anställningen leda och fördela arbete. 

Delegering/Delegation Här avses fördelning av arbetsmiljöuppgifter nedåt i 

organisationen. 

Respondent Person som ingår i undersökningen och vars svar ligger till grund 

för analysen av det empiriska materialet. 

Straffansvar Innebär straff enligt brottsbalken om ett arbetsmiljöbrott begåtts 

och detta ligger inom chefens område. Kan endast drabba fysiska 

personer vilket innebär att den person som representerar 

arbetsgivaren drabbas. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Volvo Personvagnar AB (Volvo PV) ingår sedan 1999 i Ford Motor Company. Totalt finns det 

över 25 000 medarbetare runt om i världen, varav närmare 18 000 är verksamma i Göteborg. I ett 

så stort företag som Volvo PV är det självklart omöjligt för en enskild individ att ensam bedriva 

arbetsmiljöarbetet och därför krävs det att uppgifter och ansvar för dessa uppgifter lämnas till 

medarbetare i organisationen som har möjlighet att överblicka arbetsmiljön och åtgärda 

eventuella brister, om sådana skulle uppkomma. När uppgifter fördelas ner i organisationen 

krävs mycket tydliga rutiner och instruktioner för att ledningen skall kunna säkerställa att arbetet 

bedrivs effektivt och att eventuella problem åtgärdas.  

 I Volvos arbetsmiljöpolicy står att "Volvo Personvagnars produkter är kända för kvalitet, 

säkerhet och hänsyn till den yttre miljön. Inom dessa områden eftersträvar vi världsklass. 

Företagets mål är att även beträffande arbetsmiljö, hälsa och säkerhet för medarbetarna nå 

världsklass".1 Med världsklass menas i detta sammanhang ledande inom bilindustrin. När målet 

är så högt satt är det självklart viktigt att arbetsmiljöarbetet och dess centrala betydelse är 

förankrat i varje medarbetare och att frågorna tas på största allvar på alla nivåer i organisationen. 

 Den nuvarande delegeringsrutinen (se bilaga 1) på Volvo PV omarbetades 2005 efter en 

systeminspektion av Arbetsmiljöinspektionen som bland annat hade synpunkter på utformningen 

av det tidigare delegeringsdokumentet. 

1.2 Problemformulering 

I genomsnitt spenderar vi en tredje del av vår vakna tid på vårt arbete. Arbetsmiljön är därför en 

viktig samhällsfråga för att få en hälsosam befolkning. Det är därför viktigt att fastställa vem 

som har ansvaret för arbetsmiljön samt vem som bär ansvaret om något skulle hända en 

arbetstagare.  

 I dagligt tal använder vi begreppet ansvar om många skilda företeelser. Inom 

rättsvetenskapen skiljer man mellan straffrättsligt ansvar och skadeståndsrättsligt ansvar. 

Skillnaden mellan dessa former av ansvar är för det första dess funktion. Det skadeståndsrättsliga 

ansvaret har en reparerande funktion, dvs. skadeståndet skall reparera ekonomiskt skada som 

någon drabbats av. Om den skadade och den skadeståndsskyldige inte kommer överens är det i 

                                                 
1 Volvo Personvagnar AB:s intranät Arbetsmiljödirektiv (policy) 
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sista hand domstol som avgör frågan i ett tvistemål. Straffansvaret har istället en preventiv 

funktion. Med detta menas att det skall avskräcka både den som straffats och andra från att göra 

om liknande handlingar.2 Den andra skillnaden är vem som drabbas av straffet och vem som 

drabbas av skadeståndet. I första hand är det den juridiska personen, dvs. företaget som bedriver 

verksamheten som skadeståndet skall krävas av. Skadeståndsansvaret drabbar alltså den juridiska 

person som bedriver verksamhet. Enligt svensk lag är det dock endast fysiska personer som kan 

drabbas av straff. Detta innebär att när man skall bestämma straffansvaret efter en arbetsolycka 

måste man hitta den person som personifierar arbetsgivaren. Straffansvaret är ett chefsansvar 

som är personligt ansvar för dem som leder och fördelar arbetet.3 

 De flesta vet nog att det är arbetsgivaren som bär det yttersta ansvaret för arbetsmiljön. Men 

i en stor organisation, vem är då den fysiska person som kallas arbetsgivare och vad krävs för att 

delegering av arbetsmiljöuppgifter och ansvar skall fördelas från företagsledningen? Det är dessa 

frågor som denna uppsats skall försöka besvara. Det kommer att ingå en studie av Volvo PV:s 

delegeringsordning av arbetsmiljöuppgifter och uppfattningen om detta ansvar i företaget. Denna 

studie ligger till grund för att se hur ett stort företag som Volvo PV har löst ansvarsfrågan när det 

gäller arbetsmiljöuppgifterna och om de rutiner som finns i företaget är de lämpligaste för att 

organisera detta arbete. 

1.3 Avgränsningar 

Det skulle kunna anses självklart att reglerna om delegering av arbetsmiljöuppgifter finns 

samlade i arbetsmiljölagen (AML). Så är dock tyvärr inte fallet. Arbetsmiljöreglerna finns 

spridda över flera författningar, förordningar och föreskrifter och för att få de mer detaljerade 

reglerna krävs ofta ett arbete i flera steg. Detta har lett till att antalet studerade författningar har 

fått begränsats trots att de är av stort vikt att känna till för att kunna bedriva ett effektivt 

arbetsmiljöarbete.  

 Denna begränsning har gjorts då stor del av gällande rätt fastställs i rättspraxis och doktrin 

och dessa områden har bedömts som viktiga för att få med ett så brett spektrum av gällande rätt 

som möjligt. I rättsfallsanalysen har antalet fall begränsats till de senaste domarna om delegering 

av arbetsmiljöuppgifter och ansvar för arbetsmiljön som tillmäts ett stort prejudikatvärde samt är 

av intresse för arbetsmiljöarbetet inom Volvo PV. 

                                                 
2 Iseskog, T. Arbetsmiljöansvar s. 11f 
3 Iseskog, T. Arbetsmiljöansvar s. 11f 
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Många av de arbetsmiljöuppgifter som brukar delegeras rör företags systematiska 

arbetsmiljöarbete, SAM, och därför kommer det ingå en kort redogörelse för vad SAM står för 

och vilka krav som ställs på företagen i Arbetsmiljöverkets föreskrift, AFS 2001:1. Det har dock 

inte funnits utrymme för någon djupare analys av detta område i denna uppsats.  

 Volvo PV är som sagt ett mycket stort företag med många anställda. För att kunna 

genomföra denna studie kvalitativt har arbetet avgränsats till en division, Research and 

Development. Denna division innehåller flera enheter vilka är uppdelade på avdelningar, 

sektioner och slutligen grupper.  

1.4 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att redogöra för gällande rätt kring delegering av 

arbetsmiljöuppgifter och vilka rekvisit som finns för att kunna genomföra en rättsligt giltig 

delegering. Studien av gällande rätt skall sedan ligga till grund för en analys av Volvo 

Personvagnars delegeringsordning och rutinerna för denna. Upptäcks områden med 

förbättringspotential kommer förslag till förändringar att ges i slutet av uppsatsen. 

 För att uppnå detta syfte har gällande rätt i lagstiftning, föreskrifter, rättspraxis samt doktrin 

studerats. En empirisk undersökning av delegeringen av arbetsmiljöuppgifter på en division inom 

Volvo PV har även genomförts. Genom detta arbete ville jag besvara följande frågeställningar: 

1. Vad är gällande rätt vid delegering av arbetsmiljöuppgifter? 

2. Hur ser rutinerna för delegering av arbetsmiljöuppgifter ut på Volvo PV? 

3. Vilka kunskaper finns bland dem som tagit emot delegering av arbetsmiljöuppgifter? 

4. Uppfyller Volvo PV:s delegeringsordning och rutiner de krav som ställs i gällande rätt? 

1.5 Disposition 

Upplägget på uppsatsen är följande. I första kapitlet redovisas bakgrundbeskrivning, syfte och 

problemformuleringar. Därefter följer avgränsningar och disposition av uppsatsen. I det andra 

kapitlet redovisas metodval samt diskussion kring de valda metoderna utifrån litteratur inom 

området. I kapitel tre ges en kort introduktion kring vad arbetsmiljö är. Detta kapitel skall ge en 

överblick över de områden som kan tänkas falla inom en delegering av arbetsmiljöuppgifter. I 

kapitel fyra redogörs gällande rätt utifrån författning, föreskrift och doktrin som är gällande inom 

området. I kapitel fem har en analys av rättsfall som behandlar området genomförts. Varje 

rättsfall inleds med en kort sammanfattning och avslutas med kommentarer kring de uttalanden 

domstolen gjort i de olika målen. Det sjätte kapitlet innehåller en presentation av den studerade 
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organisationen, Volvo Personvagnar (Volvo PV), dess delegeringsordning samt dess 

arbetsmiljöutbildningar. I det sjunde kapitlet redovisas resultatet av den undersökning som 

genomförts bland delegeringsmottagande chefer inom organisationen. Slutligen, i kapitel åtta, 

redovisas de slutsatser som arbetet lett fram till och syftet besvaras. I det sista kapitlet ges förslag 

på förändringar av delegerings rutiner och närliggande områden som bygger på de slutsatser som 

redovisats i tidigare kapitel. 
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2 Metod 

Till grund för detta arbete ligger främst litteraturstudier, enkäter samt till viss del samtal med 

nyckelpersoner. För att få en bild av den studerade organisationen har mycket material hämtats 

från företagets intranät men även genom samtal med nyckelpersoner i företaget som till exempel 

arbetsmiljöenheten, Health & Safety (H&S), inom företaget samt företagshälsovården (FHV). 

För att få en bild av hur den interna utbildningen kring arbetsmiljö är upplagd har jag även 

deltagit i delar av den interna Grundläggande Arbetsmiljöutbildning (GAM) som erbjuds första 

linjens chefer och skyddsombud. Anledningen till valet av flera metoder är att resultatet skall ge 

en så omfattande och tydlig bild av det studerade området som möjligt samt att det skall kunna 

användas av flera intressenter i och utanför den studerade organisationen. Nedan beskrivs 

metoderna var och en för sig. 

2.1 Litteraturstudier 

Den huvudsakliga metoden i uppsatsarbetet har varit den rättsdogmatiska metoden. Detta innebär 

att gällande rätt har studerats och tolkats utifrån de rättskällor som finns på området. Rättskällor 

som studerats är författningar, föreskrifter, förarbeten, rättspraxis och doktrin inom området. 

Rättsdogmatiken handlar främst om att tolka, förklara och förstå gällande rätt.  

 Litteraturen har främst sökts i databasen Libris och använda sökord är bland annat 

arbetsmiljöansvar, delegering och arbetsmiljöuppgift. En annan metod som använts för att få 

fram ytterligare litteratur har varit att titta i relevanta böckers referensförteckningar samt 

uppsatser inom arbetsmiljörättsområdet. Även Internet har använts vid sökning av relevant 

information. Hemsidor som varit till stor nytta i arbetet är Arbetsmiljöverket, 

Arbetsmiljöupplysningen och Prevent. Mycket information, särskilt kring hur Volvo PV har 

organiserat sitt arbete har hämtats från Volvo PV:s intranät. 

2.2 Empirisk metod        

Syftet med den empiriska undersökningen är två delat. Dels studeras vilken uppfattning som 

finns i organisationen kring delegering av arbetsmiljöuppgifter och dels kunskapsnivån hos de 

chefer som tagit emot delegering av arbetsmiljöuppgift. Undersökningen har genomförts med 

hjälp av enkäter som delats ut i pappers form. Detta val har gjorts då enkäter anses vara en bra 

metod för att nå ur till flera respondenter med samma frågor. Enkäten var även en bra metod för 

att mäta kunskapen i organisationen.  
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För att nå ut till relevanta personer inom företaget lämnades enkäten till en kontaktperson per 

enhet som sedan, slumpmässigt, valde ut 10 respondenter utifrån de kriterier som ställts upp. 

Kriterierna var att den potentiella respondenten skulle vara mottagare av en delegering av 

arbetsmiljöuppgifter och vara antingen grupp-, sektions-, avdelnings- eller enhetschef. Enkäten 

lämnades sedan tillbaka till kontaktpersonen vilket ledde till att respondenterna hade total 

anonymitet i sammanställningen av resultatet samt att resultatet inte har påverkats av eventuella 

åsikter om respondenterna.  

 Enkäten innehöll två delar. I den första delen skulle respondenten svara på ett antal frågor 

som dels handlade om hans/hennes uppfattning om de egna kunskaperna och befogenheterna och 

dels tydligheten av den mottagna delegeringen. Del två av enkäten bestod av ett kunskapstest 

med ett antal påståenden som skulle besvaras med sant respektive falskt. Till enkäterna bifogades 

ett brev med en kort presentation av mig samt syfte med enkäten (se bilaga 2). 
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3 Vad är arbetsmiljö 

Arbetsmiljö förknippades under lång tid med de risker för liv och hälsa som hänger ihop med 

olika arbeten. Idag är istället tanken att arbetsmiljö omfattar allt som påverkar en människa i 

arbetet. Vad som är en god arbetsmiljö varierar för olika typer av arbetsplatser och det påverkas 

även av utvecklingen och värderingarna i samhället i övrigt. Exempel på det som generellt 

kännetecknar en god arbetsmiljö enligt AML är att de fysiska riskerna är undanröjda, lokaler och 

utrustning är ändamålsenliga, att arbetstagarna kan påverka sin arbetssituation samt att starkt 

styrt eller bundet arbete inte förekommer. En god arbetsmiljö skall även tillgodose olika 

människors förutsättningar samt de krav som arbetet ställer. Mobbning, trakasserier, kränkande 

särbehandling förekommer inte, då dessa oönskade beteenden har motverkats genom 

förebyggande åtgärder. Om de mot all förmodan skulle uppkomma finns det beredskap i 

organisationen för att hantera detta. Det är även viktigt att möjligheterna till att förbättra 

arbetsmiljön tas tillvara och att utvecklingen av arbetsmiljön även följer den sociala och tekniska 

utvecklingen i övrigt.4 

                                                 
4 Prevent Bättre arbetsmiljö – Handbok s. 11ff 
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4 Gällande rätt 

Frågeställningar som behandlas i kapitlet: 

• Vilka rättskällor skall beaktas vid delegering av arbetsmiljöuppgift? 

• Kan arbetsmiljöuppgifter delegeras till vem som helst i organisationen? 

• Vad är skillnaden på arbetsmiljöansvar och straffansvar? 

• Vad är ett arbetsmiljöbrott? 

• Vem bär ansvaret om en delegering inte uppfyller kraven? 

4.1 Allmänt om arbetsmiljölagen 

Arbetsmiljölagen (AML) trädde ikraft den 1 juli 1978 och ersatte då den tidigare 

arbetarskyddslagen från år 1949. Genom att tillämpningsområdet utvidgades skulle den nya 

lagen omfatta alla arbetstagare. I 1:2 AML stadgas att AML gäller för alla arbetstagare som utför 

arbete åt en arbetsgivares räkning. Vid användning av vissa paragrafer skall den som genomgår 

utbildning, den som under vård i anstalt utför anvisat arbete samt den som tjänstgör enligt lagen 

om totalförsvarsplikt och annan som fullgör i lag föreskriven tjänstgöring eller som deltar i 

frivillig utbildning för verksamhet inom totalförsvaret likställas med arbetstagare. Den som fyllt 

18 år och utför arbete i arbetsgivarens hushåll omfattas dock inte av AML.� 

 AML innehåller i grundläggande regler om hur arbetsmiljön skall utformas och vilket ansvar 

olika intressenter har för arbetsmiljön. Den bärande tanken i AML är att arbetsmiljökraven skall 

uppmärksammas på ett tidigt stadium, dvs. redan vid planeringen av arbetet. Målsättningen med 

AML är att arbetsmiljön skall anpassas till medarbetarens fysiska och psykiska förutsättningar 

och vara tillfredsställande med hänsyn till den sociala och tekniska utvecklingen. Förenklat kan 

sägas att arbetet skall anpassas efter människan och inte tvärtom.6 AML brukar kallas för en 

ramlag. Med detta menas att lagen anger generella minimikrav på arbetsmiljön. Det är inom 

denna ram som arbetsmiljöarbetet sedan skall bedrivas på arbetsplatserna. För att få mer 

detaljerad reglering av specifika frågor fylls denna ramlag sedan med regler i bland annat 

Arbetsmiljöförordningen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter. 

                                                 
5 1:4 AML 
6 2:1 AML 
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AML kan sägas innehålla fyra olika områden: 1) arbetsgivarens arbetsmiljöskyldigheter, 2) 

samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare, 3) myndigheternas roll samt 4) påföljder i form 

av ansvar och sanktionsavgifter.7  

 I tredje kapitlet AML behandlas allmänna skyldigheter för såväl arbetsgivare som 

arbetstagare. Arbetsgivaren skall som sagt samverka med arbetstagarna för att tillsammans 

åstadkomma en god arbetsmiljö.8 Det är arbetstagarens skyldighet att medverka i 

arbetsmiljöarbetet och delta i genomförandet av de åtgärder som behövs för att åstadkomma en 

god arbetsmiljö. Arbetstagaren skall även följa de regler som arbetsgivaren bestämmer för 

arbetsmiljön samt använda den skyddsutrustning som anvisats för arbetet och iaktta den 

försiktighet som krävs för att förebygga ohälsa och olycksfall.9 

4.1.1 3 kap 2§ AML 

För att kunna bedöma arbetsgivarens ansvar måste man undersöka vilka skyldigheter 

arbetsgivaren har. I 3:2 AML uttrycks grundtanken att arbetsgivaren bär huvudansvaret för 

arbetsmiljön och skall vidta alla åtgärder som krävs för att förebygga att arbetstagare utsätts för 

ohälsa eller olycksfall. Utgångspunkten är att allt som medför risk för ohälsa eller olycksfall 

skall ändras eller ersättas så att risken undanröjs.10 Hur skall då uttrycket "vidta alla åtgärder som 

behövs" tolkas? Till att börja med kan sägas att det inte innebär att arbetsgivare alltid har brutit 

mot sina skyldigheter om det inträffar en olycka. Det finns gränser för arbetsgivarens 

skyldigheter även om de inte direkt kan utläsas av paragrafen. Texten bör istället tolkas som att 

arbetsgivaren skall vidta "alla rimliga åtgärder". Med detta menas att följa föreskrifter från 

arbetsmiljöverket, ingripanden från arbetsmiljöverket, speciallagar samt bedriva ett eget arbete 

för att göra arbetsmiljön så säker som möjligt.11  

4.1.2 3 kap 2a§ AML 

Enligt AML skall arbetsgivaren "systematiskt planera, leda och kontrollera verksamheten på ett 

sätt som leder till att arbetsmiljön uppfyller föreskrivna krav på en god arbetsmiljö. Han skall 

utreda arbetsskador, fortlöpande undersöka riskerna i verksamheten och vidta de åtgärder som 

föranleds av detta. Åtgärder som inte kan vidtas omedelbart skall tidsplaneras".12 Detta är 

grundtanken i det som brukar kallas Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM. Det handlar alltså inte 
                                                 
7 Iseskog, T. Arbetsmiljöansvar. s. 25 
8 3:1a-2 AML 
9 3:4 AML 
10 3:2 AML 
11 Iseskog T. Arbetsmiljöansvar s. 47 
12 2a§ AML 
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bara om att arbeta med problem som redan uppkommit utan en mycket stor och viktig del är att 

arbeta förebyggande med arbetsmiljöfrågor.13  

 

4.2 Arbetsmiljöförordningen 

Arbetsmiljöförordningen (AMF) är utfärdad av regeringen och kompletterar och utvecklar 

reglerna i AML. I AMF finns bland annat bestämmelser om anmälan av arbetsskada, lokal 

skyddsverksamhet och bemyndigande till arbetsmiljöverket.14 Här återfinns även bestämmelsen 

om att tillämpliga föreskrifter från arbetsmiljöverket skall finnas tillgängliga på arbetsstället där 

arbetsuppgiften utförs. I praktiken innebär detta att arbetstagarna skall veta var föreskrifterna 

finns och kunna läsa i dem om det behövs.15 Dessa föreskrifter, eller åtminstone information om 

dess innehåll, skall sedan föras ut till arbetsgivarens företrädare i organisationen. Om detta 

brister är det lätt att arbetsgivarens företrädare inte fullgör sina skyldigheter som arbetsgivare 

och med detta ökar också risken för straffansvar vid en eventuell olycka.16 

4.3 Arbetsmiljöverket 

Arbetsmiljöverket är tillsynsmyndighet för arbetsmiljön och ger ut författningar i olika frågor 

som rör arbetsmiljön. Det kan gälla mer generella bestämmelser som t.ex. regler om systematiskt 

arbetsmiljöarbete eller bestämmelser som rör särskilda verksamheter. Föreskrifterna ges ut i 

Arbetsmiljöverkets författningssamling: AFS.  

4.3.1 Systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1 

 Uppgiftsfördelning och kunskaper regleras i AFS 2001:1, 6-7§§. Här stadgas att arbetsgivaren 

skall fördela arbetsmiljöuppgifterna i organisationen så att en eller flera chefer, arbetsledare eller 

andra arbetstagare får i uppgift att se till att arbetsmiljökraven uppfylls. Om det finns mer än 10 

arbetstagare i organisationen skall denna uppgiftsfördelning dokumenteras skriftligt.17 I 

kommentaren till 6§ understryker Arbetsmiljöverket att arbetsgivaren alltid har kvar ansvaret för 

arbetsmiljön även om arbetsmiljöuppgifter delegeras.  

 Uppgifterna skall delegeras till bestämda personer eller befattningar och kan alltså inte 

läggas på en grupp som gemensamt ansvarar för att uppgiften utförs. De som får 

                                                 
13 Prevent, Bättre arbetsmiljö. Handbok s. 23 
14 AMF (1977:1166) 
15 Iseskog, T. Arbetsmiljöansvar s. 30 
16 Iseskog, T. Arbetsmiljöansvar s. 31 
17 AFS 2001:1 6§ 
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arbetsmiljöuppgifter delegerade till sig skall vara tillräckligt många och ha de befogenheter och 

resurser som krävs. Arbetsgivaren är även ansvarig för att dessa personer har tillräckliga 

kunskaper om "regler som har betydelse för arbetsmiljön, fysiska, psykologiska och sociala 

förhållanden som innebär risker för ohälsa och olycksfall, åtgärder för att förebygga ohälsa och 

olycksfall samt arbetsförhållanden som främjar en tillfredsställande arbetsmiljö".18 I bilaga 1 till 

AFS 2001:1 finns ytterligare krav som delegeringen skall uppfylla. Dessa krav handlar bland 

annat om att mottagarna av delegering skall få tillgång till sammanställningar över olycksfall, 

ohälsa samt tillbud samt arbetsskadeanmälningar. De skall även få tillgång till information om 

förebyggande arbetsmiljöåtgärder i organisationen och åtgärdskrav från Arbetsmiljöverket. 

Slutligen ställs kravet att de skall få lämna synpunkter till arbetsgivaren på till exempel valet av 

andra medarbetare med ansvar för arbetsmiljöuppgifter, anlitande av företagshälsovård eller 

liknande, upplägget av arbetsmiljöarbetet och riskbedömningar.19 

4.4 Brottsbalken 

Den viktigaste regeln kring ansvar för arbetsmiljön finns inte i AML utan i Brottsbalken (BrB).20 

BrB är den centrala straffrättsliga lagen.21 Syftet med lagen är att ange vilka gärningar som är 

straffbara i samhället. Huvudregeln är att gärningen skall begås uppsåtligen för att den skall 

klassas som ett brott.22 Utöver BrB finns även vissa specialstraffrättsliga regler, som till exempel 

straffreglerna i AML.23 

 BrB är indelad i tre avdelningar. I den första finns allmänna bestämmelser, i den andra finns 

bestämmelser om brotten och i den tredje finns bestämmelser om påföljder. Bestämmelserna om 

brotten är det som brukar kallas brottskatalogen. Denna är indelad i ytterligare fyra delar: brott 

mot person, förmögenhetsbrott, brott mot allmänheten och brott mot staten.24 

4.4.1 Arbetsmiljöbrott 

Arbetsmiljöbrott infördes som brottsrubricering i BrB 1991. Arbetsmiljöbrott regleras i tredje 

kapitlet 10§. Paragrafens lydelse är följande: 

                                                 
18 AFS 2001:1 6§ 
19 AFS 2001:1 Bilaga 1 
20 Iseskog Arbetsmiljöansvar s. 31 
21 NE.se sökning Brottsbalken 
22 1:1-2 BrB 
23 Iseskog, T. Arbetsmiljöansvar s. 32 
24 BrB 
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"Om brott, som i 7–9§§ sägs, har begåtts genom att någon uppsåtligen eller av oaktsamhet 

åsidosatt vad som i enlighet med arbetsmiljölagen (1977:1160) ålegat honom till förebyggande 

av ohälsa eller olycksfall, döms för arbetsmiljöbrott till straff som i nämnda lagrum sägs"25. 

Arbetsmiljöbrott är alltså inte något självständigt brott utan en gemensam brottsrubricering för 

vissa brott i brottskatalogen, då de inträffar på arbetsplatsen, på grund av att arbetsgivaren inte 

följt AML.26 Innan brottsrubriceringen arbetsmiljöbrott tillkom användes istället 

brottsrubriceringarna vållande till annans död, vållande till kroppsskada eller sjukdom samt 

framkallande av fara för annan, i BrB. Införandet av brottsrubriceringen arbetsmiljöbrott handlar 

alltså i praktiken om att lagstiftaren har valt att markera ett visst ansvarsområde. I begreppet "i 

enlighet med arbetsmiljölagen" ligger även AMF och föreskrifter som utfärdats av 

Arbetsmiljöverket med stöd av lagen och förordningen.27  

 Det finns två typer av rekvisit som måste föreligga för att person skall kunna dömas för 

arbetsmiljöbrott. Det är dels objektiva och dels subjektiva rekvisit. De objektiva rekvisiten 

handlar om själva effekten, dvs. vad som har hänt. Vid arbetsmiljöbrott är det objektiva rekvisitet 

att det skall röra sig om ett brott enligt 3:7-9. De subjektiva rekvisiten handlar om ifall det krävs 

uppsåt eller oaktsamhet för att gärningen skall anses som straffbar.28  

4.4.1.1 Vållande till annans död 

I 3:7 BrB stadgas följande "Den som av oaktsamhet orsakar annans död, döms för vållande till 

annans död till fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter. Är brottet grovt, döms 

till fängelse, lägst sex månader och högst sex år. Vid bedömande av om brottet är grovt skall 

särskilt beaktas 1) om gärningen har innefattat ett medvetet risktagande av allvarligt slag, eller 

2) om gärningsmannen, när det krävts särskild uppmärksamhet eller skicklighet, har varit 

påverkad av alkohol eller något annat medel eller annars gjort sig skyldig till en försummelse av 

allvarligt slag".29 Det objektiva rekvisitet i detta brott är alltså att någon orsakat någon annans 

död. Det subjektiva rekvisitet är i detta fall oaktsamhet eller vårdslöshet. Enligt huvudregeln är 

arbetsgivaren oaktsam om han inte beter sig så som en normal och seriös arbetsgivare skulle ha 

gjort. Vårdslöshet innebär i praktiken att arbetsgivaren inte följt AML. Detta innebär i 

förlängningen att när arbetsgivaren inte vidtagit alla rimliga handlingar har han varit vårdslös. 

                                                 
25 3:10 BrB 
26 Iseskog, T. Arbetsmiljöansvar s. 135 
27 Prop. 1990/91:140 Kap 13 specialmotivering "Förslag till ändring i brottsbalken" 
28 Iseskog, T. Arbetsmiljöansvar s. 137                        
29 3 kap 7§ BrB  
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För att beteendet skall vara straffbart krävs det också kausalitet30 mellan gärningen och 

effekten.31 I normalfallet innebär brottet vållande till annans död fängelse i upp till två år, men 

kan bli böter om brottet är ringa eller hela sex års fängelse om det rör sig om ett grovt brott. Med 

ringa brott syftar lagstiftaren på graden av oaktsamhet hos arbetsgivarens företrädare. Domstolen 

kan i praktiken, även om brottet inte är ringa, döma ut en villkorlig dom, dvs. arbetsgivarens 

företrädare slipper fängelse men om han bedöms skyldig till ytterligare ett brott läggs den 

villkorliga domen med i bedömningen och straffet kan då bli strängare för det senare brottet.32 

4.4.1.2 Vållande till kroppsskada/sjukdom 

I 3:8 BrB stadgas att "[d]en som av oaktsamhet orsakar annan person sådan kroppsskada eller 

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

fängelse i högst sex månader. Är brottet grovt, döms till fängelse i högst fyra år. Vid bedömande 

av om brottet är grovt skall särskilt beaktas 1) om gärningen har innefattat ett medvetet 

risktagande av allvarligt slag, eller 2) om gärningsmannen, när det krävts särskild 

uppmärksamhet eller skicklighet, har varit påverkad av alkohol eller något annat medel eller 

annars gjort sig skyldig till en försummelse av allvarligt slag." Det objektiva rekvisitet är här att 

någon skadats eller drabbats av sjukdom. Det subjektiva rekvisitet är även här oaktsamhet eller 

underlåtelse. För att gärningen skall vara straffbar krävs även att effekten inte kan anses som 

ringa. Straffet är här böter eller fängelse i högst sex månader. I praktiken utdöms nästan alltid 

böter.33 

4.4.1.3 Framkallande av fara för annan 

I 3:9 stadgas: "Utsätter någon av grov oaktsamhet annan för livsfara eller fara för svår 

kroppsskada eller allvarlig sjukdom, dömes för framkallande av fara för annan till böter eller 

fängelse i högst två år." Det objektiva rekvisitet är här fara för svår kroppsskada/sjukdom och 

det subjektiva rekvisitet är grov oaktsamhet. Detta leder till att brottet i praktiken är ett mycket 

ovanligt brott. För grov oaktsamhet krävs nonchalanta nästintill uppsåtliga handlingar från 

arbetsgivaren. Straffet för detta brott är böter eller fängelse i högst två år.34 

                                                 
30 Kausalitet betyder orsakssamband och med detta menas det förhållande som råder mellan en viljestyrd handling 
och dess konsekvenser. En person måste ha orsakat en händelse för att kunna ställas till ansvar för den. www.ne.se 
sökning kausalitet 
31 Iseskog, T. Arbetsmiljöansvar s. 137f 
32 Iseskog, T. Arbetsmiljöansvar s. 139 
33 Iseskog, T. Arbetsmiljöansvar s. 141 
34 Iseskog, T. Arbetsmiljöansvar s. 142 
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4.5 Aktiebolagslagen 

Vem som är ansvarig för arbetsmiljön besvaras varken i AML eller i BrB. Det som reglerar detta 

är principen om företrädarskap, vilken återfinns i aktiebolagslagen (ABL) och dess förarbeten.35 

I denna lag stadgas att det är styrelsens roll att företräda den juridiska personen, aktiebolaget. 

Här finns även möjligheten för styrelsen att uppdra åt företagets VD att sköta den löpande 

förvaltningen av verksamheten. Om det handlar om ett publikt aktiebolag skall det alltid finnas 

en VD som fullgör dessa uppgifter.36 Det är alltså denna princip tillsammans med uttalanden i 

förarbeten till AML som ligger till grund för att det inom organisationer, inte bara aktiebolag, är 

tillåtet att delegera arbetsuppgifter och i och med detta överföra ansvar på olika befattningar.37  

4.6 Rekvisit för delegering  

När ett brott begåtts fastställer man först vem som begått brottet. I arbetsmiljöbrott blir detta 

svårare då brottet begåtts i en arbetsgivares verksamhet men det är den person som företräder 

arbetsgivaren som är brottslingen.38 Till att börja med är det viktigt att påpeka att arbetsgivaren 

delegerar det interna ansvaret för arbetsmiljöuppgifterna, inte arbetsmiljöansvaret. Med 

delegeringen följer alltså ett internt ansvar gentemot arbetsgivaren att uppgiften utförs. 

Arbetsgivaren kan dock inte besluta vem som har det straffrättsliga ansvaret i en organisation, 

utan detta avgörs alltid ytterst av domstol.  

 Om den som tar emot en delegering av uppgifter har de förutsättningar som krävs följer i 

bästa fall även straffansvaret med. För att straffansvaret skall följa med en viss uppgift krävs att 

förutsättningarna nedan är uppfyllda.39 

4.6.1 Behov av delegering 

För att arbetsgivaren skall ha rätt att delegera arbetsmiljöuppgifter skall det till att börja med 

finnas ett behov av delegering. I praktiken är detta oftast inte svårt att avgöra. Om en 

arbetsuppgift utförs av en viss person eller naturligt borde utföras av viss person, kan man utgå 

från att det finns behov av delegering.40 Behov av delegering kan till exempel bero på 

verksamhetens omfattning eller geografiska spridning. Ju mer detaljbetonad en 

arbetsmiljöuppgift är desto längre ner i linjeorganisationen bör det interna ansvaret för dess 

                                                 
35 Iseskog, T. Arbetsmiljöansvar s. 34 
36 ABL kap 8 27,29, 50§§ 
37 Iseskog, T. Arbetsmiljöansvar s. 34f 
38 Iseskog,  T.  Arbetsmiljöansvar s. 153 
39 Iseskog,  T.  Arbetsmiljöansvar s. 154ff 
40 Iseskog,  T.  Arbetsmiljöansvar s. 158 
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utförande ligga. Det som är viktigt är att mottagaren av delegeringen kan ses som en representant 

för arbetsgivaren.41 

4.6.2 Kompetens 

Den som får en arbetsmiljöuppgift delegerad till sig måste vara kompetent att utföra uppgiften. 

Med kompetens menas i första hand kunskapsmässig kompetens, dvs. att mottagaren har en 

potentiell handlingsförmåga i relation till en viss uppgift, situation eller arbete. Mottagaren måste 

även vara kvalificerad för arbetsuppgiften, dvs. både ha tillräcklig utbildning och tillräcklig 

yrkeserfarenhet.42 Tillräcklig kunskap bör finnas bland annat om regler som har betydelse för 

arbetsmiljön, fysiska, psykiska och sociala förhållanden som innebär risker för ohälsa och 

olycksfall, åtgärder för att förebygga ohälsa och olycksfall samt arbetsförhållanden som främjar 

en tillfredsställande arbetsmiljö.43 

 I andra hand ligger även möjlighet att utföra arbetsmiljöuppgiften i begreppet kompetens. 

Med detta menas att mottagaren skall ha tillgång till de redskap och hjälpmedel som behövs för 

att kunna lösa arbetsuppgiften. I detta ligger bland annat tillgång till resurser så som personal, tid 

och ekonomiska resurser. Mottagaren skall även ha tillgång till ett tillräckligt gott 

beslutsunderlag. Om mottagaren inte får tillräckligt med information för att kunna utföra 

arbetsmiljöuppgiften är han ur ett rättsligt perspektiv inte kompetent att utföra uppgiften och 

delegering har då inte skett i straffrättslig mening.44  

4.6.3 Befogenheter, resurser och självständig ställning 

I praktiken innebär tillräckliga befogenheter att mottagaren av delegeringen har "rätt att fatta 

beslut för att fullgöra arbetsmiljöuppgiften".45 Befogenheter är alltså inte bara detsamma som rätt 

att använda pengar. Det kan även vara att vidta andra arbetsledandeåtgärder som till exempel 

disciplinära åtgärder. Om en mottagare av delegering inte har tillräcklig kompetens eller 

befogenheter har han inte heller straffrättsligt ansvar i den delen. Det är på grund av detta som 

man inte kan tala om delegering av arbetsmiljöansvar utan endast delegering av 

arbetsmiljöuppgift. Arbetsmiljöansvaret kan inte delegeras som en särskild del utan följer endast 

med en riktigt delegerad arbetsmiljöuppgift.46 

                                                 
41 Arbetsgivarens arbetsmiljöansvar och chefens arbetsmiljöuppgifter s. 10 
42 Iseskog, T. Arbetsmiljöansvar s. 158f 
43 AFS 2001:1 
44 Iseskog, T. Arbetsmiljöansvar s. 158f 
45 Iseskog, T. Arbetsmiljöansvar s. 159f 
46 Iseskog, T. Arbetsmiljöansvar s. 159ff 
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Ytterligare en befogenhet som inte skall glömmas bort är befogenheten att returnera en uppgift. 

Om den som mottagit en delegering har använt de befogenheter, kompetenser och resurser som 

finns honom tillhanda, men ändå inte lyckats lösa frågan, är det delegeringsmottagarens 

befogenhet och skyldighet att returnera frågan till delegerande chef. När detta görs återförs 

ansvaret för frågan till delegerande chef.47  

4.6.4 Skriftlig delegering 

I praktiken finns det tre sätt att genomföra en delegering: skriftligt, muntligt eller konkludent. 

Med konkludent menas att delegeringen är underförstådd utan att den uttryckts muntligt eller 

skriftligt. Om en medarbetare arbetar med en arbetsmiljöuppgift kan en konkludent delegering 

föreligga om det förutsätts att medarbetaren ansvarar för att uppgiften blir gjord utan att detta har 

blivit uttalat. Denna form av delegering förkommer ofta då vissa arbetsmiljöuppgifter förutsätts 

ligga i en viss befattning.48  

 I AFS 2001:1 6§ finns sedan 2003 ett krav på att uppgiftsfördelningen skall dokumenteras 

skriftligt om det finns minst tio arbetstagare i verksamheten. Den skriftliga delegeringen är ett 

bra sätt att delge mottagaren av delegeringen vilka huvudområden som delegeringen rör samt 

vilka befogenheter som följer med denna uppgift. Det är viktigt att komma ihåg att en 

befattningsbeskrivning inte utgör en skriftlig delegering i sig. Det kan dock vara så att det ingår 

en delegering i befattningsbeskrivningen. Den skriftliga delegeringen kan sägas ha tre syften. För 

det första underlättar den medvetenheten hos mottagaren av delegeringen. För det andra är det 

lättare att avgöra vem som är internt ansvarig för att arbetsmiljöuppgiften utförs. Det tredje och 

sista syftet med skriftlig delegering är att det är enklare att upptäcka punkter där det finns brister. 

Istället för att det förutsätts vem som gör vad, finns detta skrivet på papper. Finns det inte på 

papper är det ingen som har ansvaret och risken är då stor att uppgiften inte heller utförs.49 

4.7 Sammanfattning Gällande rätt 

Arbetsmiljöansvar och straffansvar är två helt skilda saker. Arbetsmiljöansvaret handlar om att 

arbetsgivarens en skyldighet att vara "aktiv och vidta åtgärder genom att få bort eller minska 

risker för ohälsa och olycksfall i arbetet så att arbetsmiljön blir bra".50 I 3 kapitlet AML framgår 

vilka som har arbetsmiljöansvar. Det finns flera grupper som har arbetsmiljöansvar t.ex. 

arbetsgivare, den som hyr in arbetskraft, den som tillverkar maskiner och farliga ämnen, den som 
                                                 
47 Iseskog, T. Arbetsmiljöansvar s. 159ff 
48 Iseskog, T. Arbetsmiljöansvar s. 163f 
49 Iseskog, T. Arbetsmiljöansvar s. 164 
50 Frostberg, C. Arbetsmiljöansvar och straffansvar – två helt olika saker s. 6 
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råder över ett arbetsställe osv.51 Ansvaret är mer eller mindre omfattande för dessa olika grupper 

och de olika typerna av ansvar kompletterar varandra. I många situationer har flera personer 

arbetsmiljöansvar samtidigt. Detta betyder dock inte att någons ansvar minskar eller försvinner 

utan var och en har sitt ansvar och kan inte hänvisa till att andra har skyldigheter.52 

 I 3:10 BrB finns som tidigare nämnts bestämmelser om straff för arbetsgivare som inte följt 

AML om detta medför att någon avlidigt, skadats allvarligt, blivit sjuk eller utsatts för allvarlig 

fara. Förutsättningarna för att någon skall dömas för arbetsmiljöbrott är att det är bevisat att den 

åtalade har brutit mot någon bestämmelse som kan medföra straff.53 Detta straffansvar kan alltså 

inte bestämmas i förväg i företaget utan är upp till åklagaren att bevisa och domstol att döma.  

 Delegeringen av arbetsmiljöuppgift innebär inte automatiskt att den som mottagit uppgiften 

även är den som har straffansvaret vid en olycka. Vem som haft detta ansvar bestäms, vilket 

nämnts, i efterhand av allmän domstol, det vill säga Tingsrätt, TR, Hovrätt, HovR och Högsta 

domstol, HD. Tillsammans med arbetsmiljöuppgiften kommer som sagt ett internt ansvar mot 

arbetsgivaren att utföra uppgiften. Om delegeringen gått riktigt till och tidigare nämnda rekvisit 

är uppfyllda kan detta leda till att personen ifråga även blir dömd för arbetsmiljöbrott.54 För att 

avgöra om delegeringen gått rätt till tittar domstolen till den åtalades kunskaper, befogenheter 

och resurser och om dessa är tillräckliga för att kunna utföra uppgiften. Ytterligare ett rekvisit är 

att den åtalade har en självständig ställning i förhållande till arbetsgivaren. Om det råder 

oklarheter kring delegeringen är huvudregeln enligt praxis att straffansvaret flyttas upp i 

organisationen tills riktiga förutsättningarna finns.55 

                                                 
51 Kap 3 AML 
52 Frostberg, C. Arbetsmiljöansvar och straffansvar – två helt olika saker s. 7 
53 Frostberg, C. Arbetsmiljöansvar och straffansvar – två helt olika saker s. 14 
54 Arbetsgivarens arbetsmiljöansvar och chefens arbetsmiljöuppgifter. s. 6 
55 Frostberg, C. Arbetsmiljöansvar och straffansvar – två helt olika saker s. 14ff 
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För att göra skillnaden mellan arbetsmiljöansvar och straffansvar tydlig kan följande bild 

användas.56 

 

                                                 
56 Frostberg, C. Arbetsmiljöansvar och straffansvar – två helt olika saker s. 19 

Arbetsmiljöansvar   Straffansvar 

AML  AML och BrB 

Förebyggande syfte  Sanktionerande syfte 

Kan ligga på juridiska eller fysiska personer  Kan bara ligga på fysiska personer 

Kan inte flyttas  Kan hamna på olika personer 

Arbetsgivaren fördelar uppgifter  Domstolen beslutar om straff 

Uppgiftsfördelningen görs i förväg  Straff bestäms i efterhand 

Fördelningen förutsätter befogenheter, 

resurser, kunskaper och tydlighet   

Straff förutsätter uppsåt eller oaktsamhet, 

behov, befogenheter, resurser, kunskaper 

och tydlighet 
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5 Rättsfall med kommentarer 

Då det inte uttrycks mer än mycket generellt vad som krävs för att en delegering av 

arbetsmiljöuppgift även skall innebära straffrättsligt ansvar i lagar, får vi istället söka dessa 

uppgifter i rättspraxis. 

5.1 NJA 1991 s. 247 

Fallet handlar om ifall en platschef och en förman har brustit i sitt arbetsmiljöansvar och 

därigenom gjort sig skyldiga till vållande till annans död. 

En arbetstagare klämdes mellan en transportvagn och en mellanblandare i en betongfabrik i 

Sundsvall den 21 mars 1986 och fick då så allvarliga skador att han senare samma dag avled. 

Allmän åklagare väckte åtal mot platschefen och en förman för vållande till annans död enligt 

3:7 BrB. Yrkesinspektionen hade vid ett tidigare tillfälle varit på arbetsplatsen och i samråd med 

dem hade företaget vidtagit en del säkerhetsåtgärder vid transportvagnen ifråga. Vid 

olyckstillfället var säkerhetsbommen vid trappan upp till platån där arbetstagaren vistades, inte 

på plats. Denna bom hade tagits bort i samband med ombyggnationer 1985 och sedan inte 

återinstallerats. Bommens funktion var att när den lyftes reducerades transportvagnens hastighet. 

Inte heller den skyddsbygel som skulle sitta på den sida som arbetstagaren klämdes fast fanns 

monterad. Om denna skyddsbygel funnits på plats hade strömmen till motorn som drev 

transportvagnen framåt brutits och stannat vagnen omedelbart. Det fanns även en varningslampa 

som tändes när transportvagnen var i rörelse. Inte heller denna säkerhetsanordning var i funktion 

vid olyckstillfället. 

 Domstolen markerade i denna dom att den omständighet att någon tagit bort en 

skyddsanordning utan giltigt skäl, vilket är en straffbar handling, inte betyder att även 

underlåtenhet att kontrollera skyddsanordningen kan föranleda straffansvar.57 Tingsrätten ansåg 

att det var klarlagt att frånvaron av skyddsanordningar orsakade arbetstagarens död, det vill säga 

det fanns adekvat kausalitet mellan orsaken och effekten. Platschefen hade det övergripande 

ansvaret för arbetsmiljön och enligt vittnesuppgifter var han även underrättad om att 

skyddsanordningarna saknades. Han hade därför, genom att underlåta att ingripa, av oaktsamhet 

orsakat arbetstagarens död. Även förmannen dömdes av tingsrätten för vållande till annans död 

då han hade det direkta ansvaret för arbetstagarens arbetsuppgifter och borde ha genomfört den 

tillsyn och kontroll av säkerhetsanordningarna som var behövlig. HovR menade att plastchefen, 

                                                 
57 Iseskog, T. Arbetsmiljöansvar s. 260 
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trots att han var tjänstledig när ombyggnationen genomfördes, borde ha insett att en ny 

genomgång av säkerheten efter ombyggnationen borde ha genomförts när han kom tillbaka. 

HovR menade att platschefen som övergripande ansvarig inte kan undgå ansvar enligt åtalet och 

fastställde därmed TR:s dom. Även om inte förmannen i första hand hade ansvar för 

produktionen i hallen var säkerhetsbristerna vid transportvagnen så allvarliga att ansvar även låg 

på honom. HovR fastställde därför TR:s dom.58 I HD menade förmannen att det inte skett någon 

uttrycklig delegering. Frågan var då om han ändå, genom sin ställning haft ett särskilt ansvar för 

säkerheten. HD menade att det inte är möjligt att mot förmannens bestridande visa att han fått 

kännedom om att säkerhetsbygeln saknades och att det inte kunde krävas att han fortlöpande 

kontrollerade säkerhetsanordningarna på transportvagnen om det inte fanns särskilda 

instruktioner om detta. HD ogillade därför åtalet mot förmannen då det inte ansågs styrkt att han 

"gjort sig skyldig till sådan försummelse som bör föranleda ansvar för vållande till annans 

död".59  

Kommentarer till NJA: 1991 s. 247 

Detta är det första principiellt viktiga avgörandet från HD i ett arbetsmiljömål.60 För det första 

konstateras att arbetsgivaren kan ha ett ansvar även om säkerhetsanordningar förstörts eller tagits 

ur bruk. Domstolen konstaterar också att en delegering inte behöver vara uttrycklig. I 

arbetsledningsrätten att leda och fördela arbete ingår vissa arbetsmiljöskyldigheter som kan 

medföra arbetsmiljöansvar. Domstolen konstaterar slutligen också att den förman som har haft 

till uppgift att utöva tillsyn inte brustit i sin skyldighet. Förmannen har inte och borde inte ha 

känt till att säkerhetsanordningen inte fungerade och då är det inte heller rimligt att han skall 

kunna vidta åtgärder.  

5.2 NJA 1993 s. 245 

En arbetstagare på Gatukontoret i Göteborg genomförde ett kontrollarbete på övervåningen. Då 

det saknades ett skyddsräcke föll arbetstagaren 2,7 meter från övervåningen till underliggande 

plan. Vid fallet fick arbetstagaren en skallskada. Frågan är om avdelningschefen genom sin 

ställning har straffrättsligt ansvar för olyckan. 

Allmän åklagare åtalade chefen för avdelningen teknisk service för vållande till kroppsskada. 

Avdelningschefen uppgav att det tillhörde hans arbetsuppgifter att utöva tillsyn över 

                                                 
58 NJA 1991 s. 254 
59 NJA 1991 s. 255 
60 Ahlberg, K. Ansvar och akthetsamhet i arbetsmiljön s. 33 
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arbetsmiljöfrågor. Denna delegering av uppgifter från gatukontorets direktör ingick i 

befattningsbeskrivningen för hans tjänst. Avdelningschefen bestred dock åtalet och menade att 

det inte fanns möjlighet att ha ett skyddsräcke uppsatt vid den aktuella öppningen då det var den 

vägen som material transporterades. Avdelningschefen menade också att ansvaret för 

arbetsmiljöuppgifter hade delegerats till platschefen. Platschefen hade arbetsmiljöansvaret för 

gatukontorets anställda och hade även de kunskaper som krävs i arbetsmiljöfrågor. Han 

genomförde skyddsronderna och hade rätt att fatta beslut. Om platschefen inte var närvarande 

var det avdelningschefen som hade ansvaret för arbetsmiljöfrågorna. TR menade att det inte skett 

någon skriftlig eller muntlig delegering från avdelningschefen till platschefen. Såväl 

avdelningschefen som platschefen menade dock att arbetsmiljöuppgifterna var något som 

självklart ingick i platschefens uppgifter. Det framgick dock inte hur långt platschefens 

beslutsbefogenheter sträckte sig och TR menade därför att det inte kan ha skett någon 

ansvarsdelegering som inverkat på det straffrättsliga ansvaret.61 Avdelningschefen dömdes därför 

för vållande till kroppsskada enligt 3:8 BrB. HovR fastställde TR:s dom. 

 I HD gjorde avdelningschefen i första hand gällande att delegering av arbetsmiljöuppgifter 

skett till platschefen med befriande verkan för honom. Även om delegeringen från 

avdelningschefen till platschefen kunde anses luddig, ansåg HD att avdelningschefen hade god 

anledningen att tro att platschefen skulle övervaka arbetsmiljöfrågorna på avdelningen. Detta 

ligger enligt HD vanligtvis i platschefens uppgifter och avdelningschefen kan därför inte ha 

ansetts vara oaktsam i sin roll. HD friade därför avdelningschefen från vållande till 

kroppsskada.62 

Kommentarer till NJA: 1991 s. 247 

HD bedömde alltså i detta fall att platschefen, trots en oklar delegering, hade ansvaret för 

arbetsmiljön. I normalfallet medför en oklar delegering att ansvaret flyttas upp i 

delegeringsordningen till dess att delegeringen framstår som klar. Denna dom skall dock ses som 

ett undantag snarare än en huvudregel. I senare praxis framgår nämligen att det krävs att 

omfattningen av det ansvar, som följer med delegeringen, skall vara klart för att delegeringen 

skall vara giltig. Det skall även vara klart vem ansvaret delegerats till. Om detta brister flyttas 

ansvaret upp i delegeringsordningen. Detta fall inträffade innan brottsrubriceringen 

arbetsmiljöbrott införts i BrB och detta tros ha påverkat utfallet. Det kunde ställts högre krav på 

                                                 
61 NJA 1991 s. 247ff 
62 NJA 1991 s. 247ff 
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en tydlig delegering om åtalet hade handlat om brott mot arbetsmiljölagen istället för vållande till 

kroppsskada.63  

5.3 NJA 2004 s. 80 

En fjortonårig grundskoleelev skadade sin ena hand svårt i en bockningsmaskin på en 

gymnasieskola. Frågan är om gymnasieskolans rektor haft arbetsmiljöansvar för 

grundskoleeleven och då riskinventering och riskbedömning inte genomförts, därigenom gjort 

sig skyldig till arbetsmiljöbrott. 

Eleven genomgick en industriutbildning och arbetade tillsammans med en kamrat med varsitt 

arbetsstycke i en maskin. Vid tidpunkten för olyckan hade ingen riskinventering eller 

riskbedömning gjorts av maskinen, vilken saknade skyddsanordningar, och inte heller av den 

använda arbetsmetoden. Eleverna hade fått instruktioner av en lärare under några minuter och det 

var även denna lärare som hade bestämt att eleverna skulle arbeta vid maskinen och utföra 

arbetet. Det är utrett att det var gymnasieskolans rektor som hade arbetsgivaransvaret enligt 

arbetsmiljölagen. Hon visste att grundskoleelever skulle vistas i gymnasieskolans lokaler och var 

därför ansvarig för att särskilda försiktighetsåtgärder vidtogs på grund av detta, trots att eleverna 

kom från en annan skola inom kommunen. TR menade dock att det inte var motiverat att lägga 

ett straffrättsligt ansvar för oriktigt användande av maskinen på rektorn.64 Rektorn hade inte varit 

medveten om att maskinen skulle användas och har inte haft anledning att tro att den erfarna 

läraren skulle tillåta att maskinen användes på olämpligt sätt, vare sig av elever på skolan eller av 

andra. Det spelade därför ingen roll om riskbedömningar och riskinventeringar gjorts enligt TR 

då de antagligen inte hade varit avsedda att förhindra olämpligt användande av maskinen. 

Rektorn kunde därför inte ha ansetts varit oaktsam och TR ogillade därför åtalet.65 

 HovR fastställde TR:s dom. HD slår fast att rektorn hade ansvar även för 

grundskoleelevernas säkerhet då hon lät lärare, lokaler och maskiner från gymnasieskolan stå till 

förfogande för grundskoleverksamheten. Rektorn var dock inte utan vidare straffrättsligt 

ansvarig för skadan som eleven drabbats av. Hon hade endast varit fast förordnad rektor i ett par 

månader när olyckan inträffade och när hon tillträdde hade hon granskat de styrplaner som fanns 

för skolans verksamhet. Hon noterade även att det fanns en aktuell arbetsmiljöplan samt att den 

aktuella maskinen använts sedan 1988 utan tillbud eller olyckor.66 Enligt HD hade rektorn haft 

                                                 
63 Ahlberg, K. Ansvar och aktsamhet i arbetsmiljön s.42f 
64 NJA 2004 s. 80 
65 NJA 2004 s. 80 
66 Iseskog, T. Arbetsmiljöansvar s. 285f 
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fog för att anta att den erfarna läraren även skulle kunna låta elever från grundskolan använda 

maskinen på ett betryggande sett. Rektorn hade därför inte enligt HD gjort sig skyldig till 

oaktsamhet som föranleder straffansvar enligt 3:8 BrB och kunde därför inte dömas för 

arbetsmiljöbrott enligt 3:10 BrB.67 

Kommentarer till NJA: 2004 s. 80 

Åklagaren har i detta fall valt att åklaga rektorn. Detta då det ansetts att hon varit försumlig i två 

avseenden. Dels har det inte genomförts någon riskanalys av utbildningen och dels skulle rektorn 

ha förvissat sig om att läraren som undervisade hade tillräckliga kunskaper för att ta hand om 

utbildningen för berörda elever.68 Domstolen menar dock att rektorn inte har varit försumlig på 

dessa punkter. Det har inte funnits anledning att genomföra särskild riskanalys och rektorn har 

även tagit reda på att den undervisande läraren är en erfaren yrkeslärare.69 Frågan är vad som 

hänt om åklagaren istället åtalat den undervisande läraren. Kring detta kan bara spekuleras då 

fallet inte varit uppe i domstol. Om förhållandet att eleverna arbetade tillsammans var den 

avgörande orsaken till olyckan och detta kunde sägas vara en typisk risk kan läraren ha varit 

straffansvarig.70 

5.1 NJA 2004 s. 126 

En arbetstagare har skadat handen vid rengöring av en maskin. Frågan är om 

fabrikschefen/platschefen haft arbetsmiljöansvar och gjort sig skyldig till arbetsmiljöbrott. 

Åklagaren menar också att en tidigare liknande incident vid samma maskin bör betyda att 

arbetsgivare inte har utfärdat lämpliga instruktioner för arbetet. 

Arbetstagaren rengjorde en maskin då hennes tröja fastnade i utmatningsvalsen. När hon försökte 

ta loss tröjan fastnade även handen i valsen vilket bland annat ledde till frakturer och nervskador. 

Bara ett par månader tidigare hade en liknande händelse inträffat då en annan arbetstagare 

fastnade med tröjan i utmatningsvalsen, vilket ledde till skador på underarmen och i ansiktet.71 

Efter denna första incident monterades två nödstopp vid maskinen. Det lämnades dock inte ut 

några instruktioner för arbetet eller några skyddskläder.72 

                                                 
67 NJA 2004 s. 80 
68 Iseskog, T. Arbetsmiljöansvar s. 286f 
69 Iseskog, T. Arbetsmiljöansvar s. 287 
70 Iseskog, T. Arbetsmiljöansvar s. 287 
71 NJA 2004 s. 126 
72 NJA 2004 s. 126 
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Fabrikschefen hävdade att han inte tagit emot delegering från företagets VD och i andra hand, 

om domstolen ansåg att delegering ägt rum, att han delegerat dessa uppgifter vidare till den 

tekniska chefen och/eller arbetsledaren. TR ansåg att det förelåg oklarheter kring delegeringen 

från fabrikschefen, vilket medförde att han inte var befriad från ansvar. TR ansåg även att det 

förelåg kausalitet mellan bristen på säkerhetsanordningar och de skador som arbetstagaren fått. 

Fabrikschefen dömdes därför för arbetsmiljöbrott.73 

 HovR fann att utredningen inte visade på något annat än att fabrikschefen haft fog för 

uppfattningen att det övergripande ansvaret för arbetsmiljön delegerats till den tekniske chefen. 

Det visades inte heller att fabrikschefen var medveten om att delegeringen från den tekniske 

chefen till arbetsledaren var oklar, vilket skulle ha inneburit att han då borde ha utövat någon 

form av kontroll över hur arbetsmiljöuppgifterna utfördes. HovR ansåg därför inte att 

fabrikschefen kunde ha ansetts inneha det straffrättsliga ansvar som krävs för bifall av åtalet och 

åtalet mot fabrikschefen ogillades därför.74 

 I HD lades stor vikt vid att den tekniska chefen själv hade ansett att han haft ansvaret för 

arbetsmiljön men att vissa frågor vilat på andra företrädare för arbetsgivaren t.ex. arbetsledare. 

Dessa var inte underställda den tekniske chefen utan produktionschefen. Då fabrikschefen efter 

den första olyckan inte undersökte saken närmare utan förutsatte att den tekniske chefen, eller 

andra, vidtog de åtgärder som krävdes, ansågs han ha varit oaktsam. Denna oaktsamhet ledde till 

ytterligare en olycka, vilket gjorde att fabrikschefen fälldes för arbetsmiljöbrott enligt 3:10 

BrB.75 

Kommentarer till NJA: 2004 s. 126 

I denna dom diskuteras två viktiga frågor. För det första arbetsgivarens skyldighet att utöva 

tillsyn i det dagliga arbetet och för det andra vem som har ansvaret för den uppkomna 

situationen. När det gäller tillsynen måste arbetsgivaren beakta typiska risker. Med detta menas 

en risk som det i efterhand kan konstateras att en normalt seriös arbetsgivare borde ha kunnat 

förutse. I detta fall hade liknande händelser inträffat tidigare och detta räcker för att det skall 

kunna krävas en genomförd riskanalys och om behov finns utforma en lämplig instruktion.76 

 När det gäller frågan vem som är ansvarig för den uppkomna situationen konstateras att 

fabrikschefen har en självständig ställning och då den praktiska ledningen helt legat på 

                                                 
73 NJA 2004 s. 126 
74 NJA 2004 s. 126 
75 NJA 2004 s. 126ff 
76 Iseskog, T. Arbetsmiljöansvar s. 288f 
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fabrikschefen, har en konkludent delegering gjorts från företagsledningen till honom. 

Vidaredelegeringen från fabrikschefen har dock varit oklar. Det kan föreligga som självklart att 

det inte är fabrikschefen som genomför riskanalyser och skriver instruktioner. HD har dock 

ansett att det är oklart vem som har haft eller borde ha haft denna uppgift och går därför på den 

oklarhetsprincip som gäller vid delegering, dvs. vid oklarhet flyttas ansvaret upp i 

delegeringsordningen. Delegeringen sker på den delegerandes risk.77 

5.2 NJA 2007 s. 369 

Vid lossning av last från ett fartyg har en skopa på en kran kommit i gungning och klämt en 

arbetstagare till döds mot lastrummets vägg. Åklagaren har åtalat företagets VD samt två 

teamledare för arbetsmiljöbrottet vållande till annans död. Brottet skall anses som grovt. 

Den 23 november 2003 skulle ett fartygs last med gips lossas. Lossningen gjordes med hjälp av 

två kranar och en Bobcat. Vem som skulle sköta kranarna, Bobcaten och vilka som skulle vara 

lämpare utsågs av teamledaren på ett morgonmöte. Den nu omkomne samt ytterligare två 

arbetstagare utsågs till lämpare och skyfflade fram gips från kanterna av lastrummet. Av okänd 

anledning kom den ena kranens skopa i gungning och klämde lämparen mot lastrummets vägg. 

De andra två lämparna hade då lämnat lastrummet och det fanns inte heller någon så kallad 

signalman utsedd.78  

 Det fanns inte möjlighet för VD:n att överblicka alla arbetsmoment i företaget och han hade 

därför delegerat en del av arbetsmiljöuppgifterna, bland annat till teamledarna, samt tagit fram 

olika arbetsbeskrivningar. På företaget fanns en arbetsordning som innefattade signalman, vilken 

skulle utses av teamledarna på morgonmötet. Genom denna arbetsordning och delegering till 

teamledarna ansåg VD:n att han gjort det som kunde krävas av honom.79 Ingen av teamledarna 

hade något att påpeka om delegeringshandlingen som VD:n hänvisade till och som för övrigt 

endast var underskriven av honom. Ansvaret för att utse en signalman låg på teamledarna, men i 

praktiken var det kollektivet utsåg denna och detta var även VD:n medveten om. Skyddsombud 

hade vid flera andra tillfällen påpekat för VD att det saknats signalman och efter detta hade VD:n 

omedelbart tagit kontakt med teamledarna.80  

 TR menade att den omständigheten att teamledarna inte har haft förmansbefattning, utan 

varit så kallade kollektivanställda och själva arbetade i teamet, skulle tas med i bedömningen om 

                                                 
77 Iseskog, T. Arbetsmiljöansvar s. 289 
78 NJA 2007 s. 369ff 
79 NJA 2007 s. 369ff 
80 NJA 2007 s. 369 
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det var möjligt att delegera det interna ansvaret för uppgiften till dem. Om en sådan delegering 

kunde accepteras och medföra ett så kallat arbetsgivaransvar krävdes det att den var mycket 

tydlig. TR menade att delegeringen inte varit tillräckligt tydlig och att ansvaret för olyckan 

därför inte kunde läggas på teamledarna. Då VD:n var medveten om att det funnits brister kring 

rutinen med signalmannen och inte vidtagit några åtgärder hade han av oaktsamhet åsidosatt vad 

som låg i hans skyldigheter för arbetsmiljön. TR gjorde dock bedömningen att även om en 

signalman hade funnits utsedd hade olyckan kunnat inträffa och det förelåg därför inte kausalitet 

mellan oaktsamheten och olyckan. Ingen av de åtalade dömdes därför för arbetsmiljöbrott.81 

 Även HovR ansåg att ansvaret för arbetsmiljön vilade på VD:n och delade TR:s bedömning 

om att han av oaktsamhet åsidosatt sin skyldighet att förebygga ohälsa och olycksfall. Inte heller 

de fann att det fanns ett orsakssamband mellan oaktsamheten och olyckan och VD:n frikändes 

därför även här. 

 Även HD menade att ansvaret legat på VD:n och att han agerat oaktsamt. När det gäller 

bedömningen om orsakssamband förelegat blev dock bedömningen hypotetisk. HD antog att om 

en kompetent signalman utsetts, hade denne sagt till den nu omkomne att uppehålla sig utanför 

skopans räckvidd. Om denna uppmaning inte åtlytts hade signalmannen kunnat avbryta arbetet 

med kranen. HD ansåg därför att det förelegat adekvat kausalitet och dömde VD:n för 

arbetsmiljöbrott. HD ansåg dock inte att brottet var grovt då VD:n vid tidigare uppkomna fall om 

att signalman saknats, direkt tagit kontakt med teamledarna.82 

Kommentarer till NJA: 2007 s. 369 

I denna dom trycker domstolen på det faktum att om det saknas befogenheter och självständig 

ställning kan inte ansvar för uppgifters utförande läggas på individen. Det poängteras även att det 

inte går att delegera en arbetsuppgift till kollektivet utan att en individ måste vara ytterst 

ansvarig. Arbetsgivarens ansvar, i detta fall VD:n, går långt. Domstolen påpekar att det inte kan 

krävas att VD:n personligen utser signalmän vid lossning men det är hans ansvar att se till att det 

finns rutiner för att gällande föreskrifter efterlevs. Detta har inte funnits i det aktuella fallet.83 

                                                 
81 NJA 2007 s. 369ff 
82 NJA 2007 s. 369ff 
83 NJA 2007 s. 369ff 
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5.3 Sammanfattning Rättsfallsanalys 

Det har i de studerade fallen varit svårt att i förväg avgöra vem som är ansvarig för arbetsmiljön. 

Om åklagaren väljer att åtala en person som sedan inte bedöms ha ansvar för arbetsmiljön är det 

svårt att ta upp fallet med en ny person som åtalad, då det är långa handläggningstider.  

I första hand läggs skyddsansvaret på arbetsgivaren själv. Straffansvaret placeras på ledamöter i 

företagsledningen då de "har ett avgörande inflytande på hur verksamheten utövas".84 I prop. 

1990/91:140, "Om arbetsmiljö och rehabilitering", diskuteras möjligheten för arbetsgivaren att 

delegera arbetsuppgifter och beslutsbefogenheter om arbetsmiljön. Det ansågs angeläget att det 

klargörs vem som i olika avseenden bär ansvaret för att lagstiftningens bestämmelser följs. Här 

hänvisas till förarbetena till AML. I dessa förarbeten understryks vikten av att det klargörs vem 

som bär ansvaret i olika avseenden. För att ett uppdrag i arbetsmiljön skall leda till straffansvar 

krävs att det med delegeringen av arbetsuppgifter följer tillräckliga beslutsbefogenheter.85 Om 

delegeringen framstår som otydlig ligger ansvaret kvar på delegerande chef. Delegering sker 

alltså på den delegerandes risk.86 Det understryks även att oklarheter kring ansvarsfördelningen i 

arbetsmiljön alltid faller tillbaka på företagsledningens ansvar. Om delegering har skett på ett 

riktigt sätt med tillräckliga beslutsbefogenheter med mera kan ansvaret istället falla på den som 

trätt i arbetsgivarens ställe.87 I normalfallet medför en oklar delegering att ansvaret flyttas upp i 

delegeringsordningen till dess att delegeringen framstår som klar. I praxis framgår nämligen att 

det krävs att omfattningen av det ansvar som följer med delegeringen skall vara klart för att 

delegeringen skall vara giltig. Det skall även vara klart vem ansvaret delegerats till. Om detta 

brister skall ansvaret flyttas upp i delegeringsordningen. 

 Domstolen tittar i första hand på om det finns ett behov av delegering samt om mottagaren 

av delegeringen haft tillräckliga kunskaper och befogenheter i sin roll som innehavare av 

arbetsmiljöuppgift. Domstolen tittar slutligen på om det har funnits möjlighet för arbetsgivarens 

företrädare att genomföra dessa uppgifter. 

 Arbetsmiljöbrott är en brottsrubricering i BrB som innebär att en företrädare för 

arbetsgivaren kan bli personligt straffad för vållande till annans död, vållande till kroppsskada 

samt framkallande av fara för annan, vilka även är brottsrubriceringar i BrB. Ett krav för att 

någon skall bli dömd är antingen oaktsamhet eller uppsåt.88 

                                                 
84 Prop. 1990/91:140 Kap 13 specialmotivering Förslag till ändring i brottsbalken 
85 Prop. 1976/77:149 s. 373 
86 Se t.ex. prop. 1796/77: 149 s. 373 och NJA 2004 s. 34 samt s. 80 
87 Prop. 1976/77:149 s. 374 
88 BrB 3:10 
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En delegering behöver inte komma till stånd skriftligt eller muntligt för att ansvaret skall 

överföras utan även en konkludent, en outtalad, delegering kan medföra att ansvaret överförs. I 

denna bedömning kan befattningsbeskrivningen komma att få betydelse. Arbetstagaren anses, i 

dessa fall, ha ett visst ansvar på grund av ställningen i företaget.89  

När det gäller tillsynen gäller att arbetsgivaren måste beakta typiska risker. Med detta menas en 

risk som det i efterhand kan konstateras att en normalt seriös arbetsgivare borde ha kunnat 

förutse. Om liknande händelser inträffat tidigare räcker detta för att det skall kunna krävas att en 

riskanalys genomförs och om det finns behov utforma en lämplig instruktion.90 

 Domstolen har påpekat att det inte kan krävas att företagsledningen personligen 

genomför alla arbetsmiljöuppgifter men det är deras ansvar att se till att det finns rutiner för att 

gällande föreskrifter efterlevs.91 

                                                 
89 NJA 1991 s. 247 
90 Iseskog, T. Arbetsmiljöansvar s. 288f 
91 NJA 2007 s. 369 
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6 Presentation av Volvo Personvagnar 

Volvo PV är sedan 1999 ett helägt dotterbolag till Ford Motor Company och ingår tillsammans 

med Jaguar i Ford Premium Automotive Group (PAG). Totalt har Volvo PV över 25 000 

medarbetare världen över med närmare 18000 medarbetare placerade i Göteborg. Volvo, vilket 

betyder "jag rullar" på latin, grundades 1926 som ett dotterbolag till SKF och den första 

serietillverkade bilen rullade ut från fabriken i Torslanda i april 1927.92  

 I Volvos arbetsmiljöpolicy stadgas att "Volvo Personvagnar AB är ett företag som med 

ledningens aktiva engagemang driver miljöfrågorna i syfte att förbättra såväl arbetsmiljö, 

säkerhet, produktmiljö som yttre miljö i ett kretsloppstänkande. Målet är att allt arbete i 

företaget skall präglas av respekt för människan och av medarbetarskap med möjlighet till 

kontinuerlig utveckling. Medarbetarskap är ett aktivt förhållande i varje situation. Det innebär 

ett ansvarstagande för både sig själv och det gemensammas bästa. I sin tur kräver detta att de 

anställda känner till förutsättningarna, är delaktiga i arbetet och har tydliga ansvarsområden 

och befogenheter. Volvo Personvagnars produkter är kända för kvalitet, säkerhet och hänsyn till 

den yttre miljön. Inom dessa områden eftersträvar vi världsklass. Företagets mål är att även 

beträffande arbetsmiljö, hälsa och säkerhet för medarbetarna nå världsklass."93 

6.1 Organisation 

Volvo PV är en mycket stor organisation och att förklara dess uppbyggnad skulle vara för 

omfattande för detta arbete. Studien har genomförts på en division som heter Research and 

Development (R&D).94  

 I divisionen R&D ingår sex enheter samt staber. Det är på dessa enheter som den empiriska 

undersökningen har genomförts men resultatet är, åtminstone delvis, tillämpligt och användbart 

även i de övriga divisionerna. Arbetsmiljöansvaret innehas ytterst av Volvo PV:s styrelse men 

har vidaredelegerats till VD. Då det är helt omöjligt för VD:n att kontrollera arbetsmiljön för alla 

anställda har arbetsmiljöuppgifter delegerats ner i organisationen. Det är något varierande mellan 

enheterna hur långt ner uppgifter sedan har vidaredelegerats. Generellt kan sägas att från VD 

delegeras till divisionschef, vidare till enhetschef, avdelningschef, sektionschef och slutligen 

gruppchef. Hur denna delegering ser ut har påverkats av geografisk spridning, antalet 

arbetstagare i respektive grupp samt vilken typ av verksamhet som bedrivs.  

                                                 
92 Volvo Personvagnar AB:s intranät 
93 Volvo Personvagnar AB:s intranät Arbetsmiljödirektiv (policy) 
94 Se organisationsschema i bilaga 6 
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6.2 Delegeringsordning samt delegeringsdokument 

Det delegeringsdokument som används idag (se bilaga 1) inom Volvo PV är framtaget efter att 

Arbetsmiljöverket genomförde en inspektion och då hade vissa synpunkter, bland annat på det 

tidigare delegeringsdokumentet. De synpunkter som Arbetsmiljöverket hade rörde bland annat 

valet av terminologi. I vissa dokument som rörde delegering av arbetsmiljöuppgifter talades 

tidigare om att arbetsgivaren delegerade arbetsmiljöansvaret. Detta är, vilket ovan nämnts, inte 

korrekt utan arbetsgivaren delegerar det interna ansvaret för vissa arbetsmiljöuppgifter. 

Arbetsmiljöverket tyckte även att det gav en felaktig bild att tala om delegering utan tyckte 

istället att termen fördelning var bättre lämpad. Detta då termen delegering kan ge en 

missvisande bild av att ansvaret är det som lämnas över. Arbetsmiljöverket hade ytterligare 

synpunkter, bland annat förekom det flera olika delegeringsdokument inom företaget. 

Arbetsmiljöverket ansåg att det endast skulle finnas ett dokument som anpassades till de olika 

områdena. Det saknades även uppgifter om uppföljningsrutiner för vilka prestationer inom 

arbetsmiljön som skulle rapporteras till ledningsgruppen. 

 Idag sker delegering av arbetsmiljöuppgifter inom Volvo PV med hjälp av ett standardiserat 

delegeringsdokument. Det är samma delegeringsdokument som används oavsett om det är en 

vidaredelegering till en enhetschef eller till en gruppchef. Detta innebär att delegeringen avser 

samma arbetsmiljöuppgifter för alla som mottagit delegering, dock på olika nivåer. Vidare 

beskrivs varför vidaredelegering från respektive chef är nödvändig och vad delegeringen innebär 

för mottagaren. I dokumentet skrivs även att om delegeringsmottagaren i någon situation saknar 

tillräckliga befogenheter, kunskaper eller kompetens för att utföra uppgiften skall detta 

omgående meddelas till delegerande chef. Delegeringsdokumentet ger även 

delegeringsmottagaren rätt att själv vidaredelegera uppgifter i arbetsmiljön och det betonas även 

här att detta sker på eget ansvar. En begränsning finns dock inskriven i dokumentet. 

Vidaredelegering får endast ske till personer som själva har tillräckliga befogenheter, 

utbildningar samt kompetens att fullgöra uppgifterna. Sist i delgeringsdokumentet skrivs att om 

åtgärder vidtagits för att lösa en uppgift men problem ändå kvarstår skall denna uppgift 

returneras till delegerande chef. För returnering av delegering finns ett separat formulär. 

 I delegeringsdokumentet skrivs att det som vidaredelegeras är att inom mottagarens område 

"enligt organisationsplan och befattningsbeskrivning, fullgöra de arbetsuppgifter som innefattas i 

arbetsmiljölagen (AML), Arbetsmiljöförordningen och gällande föreskrifter i 

Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling (AFS). I händelse av överträdelse eller 
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underlåtenhet kan detta medföra att samhället utkräver straffansvar".95 Som förtydligande till 

detta skrivs längre ner att områden så som samordningsansvar, att arbeta med SAM och 

dokumentera detta arbete, underhålla arbetslokaler och personalutrymmen, planera 

arbetsuppgifter så att de sker i enlighet med gällande regler om säkerhet och god arbetsmiljö, se 

till att arbetstagare har god kännedom om risker i arbetet samt ta hänsyn till arbetstagares skilda 

förutsättningar för att utföra arbetsuppgifter ingår i delegeringen. Det skrivs även i 

delegeringsdokumentet att mottagaren av delegeringen är skyldig att hålla sig 

informerad/utbildad om gällande arbetsmiljöregler som är tillämpliga inom ansvarsområdet. 

 Till detta delegeringsdokument finns även en rutin skriven. I denna rutin skrivs att syftet är 

att säkerställa att Volvo PV fördelar arbetsuppgifter i linjeorganisationen inom 

arbetsmiljöområdet enligt företagets arbetsmiljöpolicy och nationella lagregler. I denna riktlinje 

skrivs att man "inte kan tala om delegering av ansvar. Istället sker delegering av arbetsuppgift 

med vilken följer ett internt ansvar för att uppgiften blir utförd. Samtidigt behåller alltid 

arbetsgivaren det övergripande ansvaret."96 Det skrivs även här att arbetsgivaren skall se till att 

förutsättningarna för delegering finns på arbetsplatsen och att följande punkter skall säkras innan 

uppgift delegeras. Mottagaren av en delegering skall ha en självständigställning. Internt brukar 

linjechef eller produktionsledare ha en sådan ställning. Mottagaren skall även ha tillräckliga 

befogenheter. Detta innebär att ha ledning, kontroll och möjlighet att fatta till exempel 

ekonomiska beslut. Det krävs även att mottagaren har tillräcklig kompetens för att utföra 

uppgiften. Volvo PV erbjuder en intern grundläggande arbetsmiljöutbildning (GAM) och 

påbyggnadsutbildning för första linjens chefer och skyddsombud. Mellanchefer erbjuds två 

dagars arbetsmiljöutbildning (arbetsmiljömodulen i Introduktion to Management, ITM) och 

högsta ledningen erbjuds en halv dags introduktion till arbetsmiljön. Om det finns ytterligare 

utbildningsbehov erbjuds det lokalt på enheterna.97 Här står även vad som bör klargöras i en 

delegeringshandling. Detta är "vilket arbetsområde delegeringen avser, beslutsbefogenheter och 

därtill hörande ekonomiska befogenheter, hur information om gällande regler tillgodoses, hur 

problem/ärenden som inte kan lösas med de egna resurserna hanteras".98 Här skrivs även att till 

delegeringsdokumentet skall bifogas de bilagor som är nödvändiga t.ex. befattningsbeskrivning, 

förteckning över lagar och förordningar som gäller för arbetsområdet, attestinstruktioner osv.99 

                                                 
95 Volvo PV:s delegeringsdokument 
96 Volvo PV:s Riktlinje om delegering av arbetsmiljöuppgifter 
97 Volvo PV:s Riktlinje om delegering av arbetsmiljöuppgifter 
98 Volvo PV:s Riktlinje om delegering av arbetsmiljöuppgifter 
99 Volvo PV:s Riktlinje om delegering av arbetsmiljöuppgifter 
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6.3 Arbetsmiljöutbildningar 

Arbetsgivaren är enligt lag skyldig att säkerställa att medarbetare som tagit emot delegering har 

den kompetens som krävs för att utföra denna uppgift. Det är därför intressant att titta på vilka 

utbildningar som Volvo PV tillhandahåller samt vilket innehåll och upplägg dessa har.  

 De grundläggande arbetsmiljöutbildningarna kan sägas vara två, GAM och 

arbetsmiljömodulen i ITM. För att kunna presentera utbildningarna på ett rättvist sätt har jag 

delvis deltagit i GAM samt studerat utbildningsmaterialet till både GAM och 

arbetsmiljömodulen i ITM. 

6.3.1 Grundläggande arbetsmiljöutbildning, GAM 

Grundläggande arbetsmiljöutbildning (GAM), riktar sig till skyddsombud, första linjens chefer 

(gruppchefer) samt övriga som har behov av grundläggande arbetsmiljöutbildning. Syftet med 

utbildningen är att ge grundläggande kunskaper i arbetsmiljöfrågor och motivera till ett aktivt 

arbetsmiljöarbete för att utveckla arbetsmiljö och hälsa bland medarbetarna.  

 Kursen är uppdelad på fyra dagar och under dessa dagar går man igenom AML, SAM, första 

hjälpen, fysisk arbetsmiljö, kemiska arbetsmiljörisker, ergonomi, yttre miljö, rehabilitering, 

lokalt arbetsmiljöarbete samt psykosociala faktorer i arbetsmiljön. Denna utbildning är en tjänst 

som Volvo PV har köpt in från FHV. Det är till största delen personal från FHV som håller 

föreläsningarna men på visa moment är personal från Volvo PV inblandade. 

 Utbildningen bygger på föreläsningar samt att man använder sig av spelet "Om arbetsmiljön 

för industriföretag". Detta spel är framtaget av Arbetsmiljöpedagogik i Linköping AB. Den 

pedagogiska idén bakom utbildningen är att den skall ger ett helhetsperspektiv, där man får vara 

aktiv och där man lär på ett engagerande och roligt sätt.100  Spelet går ut på att kursdeltagarna 

delas in i lag om fyra personer. Varje omgång börjar med A frågorna. Laget får då välja om de 

vill ha lätta eller svåra frågor inom de respektive områdena. Frågorna skall sedan besvaras i 

grupp och svaren lämnas in till spelledarna som rättar dem och lämnar tillbaka resultatet 

tillsammans med de rätta svaren. Spelet är som sagt uppdelat i olika områden. De områden som 

finns är fysisk arbetsmiljö, psykosocial arbetsmiljö, arbetsmiljölagstiftning, risker i arbetet, SAM 

samt sjukfrånvaro och rehabilitering. När dessa A frågor är besvarade övergår man till B 

frågorna. Dessa är case frågor där deltagarna ställs inför situationer och skall avgöra om de 

påståenden som ställs är sanna eller falska. Även i detta moment får deltagarna välja om de vill 

ha lätta eller svåra frågor beroende på de uppskattade kunskapsnivåerna i laget. 

                                                 
100 http://www.arbetsmiljopedagogik.se/ 
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Målet med spelet är att öka kunskapen och medvetenheten på arbetsmiljöområdet. Det handlar 

även om att visa nödvändigheten av en helhetssyn på arbetsmiljön och dess integration med 

övriga verksamheter. Det slutliga målet är att fokusera på det lokala skyddsarbetet, dvs. 

betydelsen av samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare.101 

6.3.2 Introduktion To Management, ITM 

ITM är inte en ren arbetsmiljöutbildning utan är en utbildning som syftar till att säkerställa att 

alla nya chefer på Volvo PV har rätt kunskaper för att utföra sina arbetsuppgifter och inleda sin 

utveckling som ledare. Efter slutförd utbildning ska deltagarna ha uppnått en relevant och 

praktisk kunskapsnivå när det gäller arbetsuppgifter och ansvarsområden för chefer inom Volvo 

PV. De skall ha en förståelse för det affärssammanhang som de är verksamma inom samt en 

förmåga att hantera lednings-, kommunikations-, förändrings-, rekryterings- och 

utvecklingsprocesser som berör deras medarbetare.102 Utbildningen pågår under en sex månaders 

period och består av en uppsättning separata moduler, sex stycken totalt, som utformats för att 

täcka den kompetens som nya chefer behöver. Inför varje modul får deltagarna en hemuppgift 

som är tänkt som en timmes förberedelsearbete. De olika modulerna är: jag som ledare, 

chefsansvar (arbetsrätt), arbetsmiljö, VCC common agenda, att leda andra och samt en 

uppföljningsdel. 

6.3.2.1 Arbetsmiljömodulen 

Arbetsmiljömodulen i ITM är ca 2 dagar. Fokusområden i denna modul är  introduktion och H&S 

inom Volvo PV, ergonomi, stresshantering, psykosocial rehabilitering, säkerhet samt 

lagstiftning. Lagstiftningsdelen av denna modul är ca 2 timmar och fokuserar på AML och 

Arbetsmiljöverkets föreskrift om SAM. En representant från företagshälsovården går då igenom 

hur arbetsmiljörätten är uppbyggd, vilka regler som skall följas och vilka regler som bör följas. 

När det gäller AML läggs tyngdpunkten på syftet med lagen och dess bakgrund, arbetsgivarens 

skyldigheter samt samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare.103 I denna del är det 

arbetsgivarens skyldigheter i arbetsmiljöarbetet som fokuseras mest. 

 När det gäller SAM läggs tyngdpunkten på arbetsmiljöpolicy, uppgiftsfördelning 

(delegering) samt regelbundna undersökningar (revisioner). I genomgången av policy så läggs 

mycket vikt vid att cheferna skall förstå varför man skall ha en arbetsmiljöpolicy (eller 

                                                 
101 www.arbetsmiljopedagogik.se/ 
102 BMS rutin Introduktion to management 
103 Utbildningsmaterial Arbetsmiljörätt, Feelgood 
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arbetsmiljödirektiv som det kallas i företaget) samt vad Volvo PV:s arbetsmiljöpolicy innehåller. 

När det gäller delegeringen fokuseras att cheferna förstår vad det innebär att ta emot en 

delegering av en arbetsmiljöuppgift. Man går igenom ansvaret för uppgiften, straffansvaret som 

kan följa samt att chefen alltid har möjligheten och skyldigheten att returnera 

arbetsmiljöuppgiften när han eller hon känner att hon inte har någon eller några av de 

förutsättningar som krävs för att utföra uppgiften. Här går man även igenom den interna rutin 

som finns kring delegering hur den är utformad och hur delegeringen skall gå till. Man går även 

igenom det delegeringsdokument som skall användas i företaget. Det sista fokusområdet inom 

SAM är den regelbundna undersökningen av arbetsmiljön. Här går man igenom metoder, om det 

finns särskilda metoder som skall användas för vissa områden eller om det finns olika metoder 

att välja mellan. Man går även igenom vikten av att det är uttalat vem som ansvarar för den 

fortlöpande undersökningen samt hur genomförda undersökningar följs upp. I denna del tar man 

även upp betydelsen av riskanalysen och hur denna kan genomföras. 
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7 Empirisk undersökning 

Frågeställningar som behandlas i detta kapitel är: 

• I vilken utsträckning anser sig mottagarna av delegering ha tillräckliga befogenheter och 

resurser att ta emot arbetsmiljöuppgifter? 

• I vilken utsträckning anser sig mottagarna av delegering ha tillräckliga kunskaper för att 

ta emot arbetsmiljöuppgifter? 

• Anser mottagarna av delegering att det är tydligt vilka arbetsmiljöuppgifter som de har 

ansvar för? 

• Hur är kunskapsnivån när det gäller reglerna kring arbetsmiljön och delegering i 

organisationen? 

7.1 Urvalet 

Den empiriska undersökningen genomfördes på divisionen Research & Development (R&D). 

Detta val gjordes då jag tidigare genomfört min praktik på Volvo PV och då arbetat med denna 

division. Populationen är de medarbetare på R&D som tagit emot en delegerad 

arbetsmiljöuppgift. Urvalet har sedan genomförts så att arbetsmiljösamordnaren på de olika 

enheterna (sex stycken totalt) har fått tio enkäter till sig. Arbetsmiljösamordnarna har sedan 

lämnat ut enkäterna till chefer som mottagit delegering av arbetsmiljöuppgifter på olika nivåer 

inom respektive enhet (grupp-, sektions-, avdelnings- och enhetschef). En av enheterna inom 

R&D är betydligt större och på denna enhet bedrivs även tyngre verksamhet. Därför gjordes 

valet att lämna ut ytterligare 10 enkäter på denna enhet för att täcka en så stor del av 

verksamheten som möjligt och få in ett rättvisande resultat. Totalt lämnades 70 stycken enkäter 

ut.  

 Urvalsmetoden har används då Volvo PV är ett mycket stort företag med över 4000 anställda 

bara på R&D. Det hade varit mycket svårt och tidskrävande att få kontakt med potentiella 

respondenter som ingår i populationen och få tillbaka svar på enkäten samt sammanställa 

resultatet av undersökningen inom den tidsram som satts. Detta hade försvårats ytterligare då den 

geografiska spridningen på populationen är mycket stor. Ytterligare en anledning till valet av 

metod var att enkäterna nu nådde respondenterna från personer som sedan tidigare var kända för 

dem och detta förväntades påverka svarsfrekvensen positivt. Arbetsmiljösamordnarna valde 

slumpmässigt ut respondenter utifrån den del av populationen som fanns på deras enhet. 
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7.2 Validitet och reliabilitet 

I en empirisk undersökning är det nödvändigt att arbeta med både ett teoretiskt och ett 

operationellt språk. Det är därför mycket viktigt att begreppen översätts korrekt från den 

teoretiska nivån till den operationaliserade. Frågan om det är god överensstämmelse mellan 

teoretisk definition och den operationella indikatorn brukar kallas begreppsvaliditet eller 

teoretisk validitet. Det handlar alltså om att undersökningen skall vara fri från systematiska fel. 

Om så inte är fallet kan undersökningsresultatet ifrågasättas. Resultatvaliditeten handlar om att vi 

mäter det vi säger att vi mäter. God begreppsvaliditet tillsammans med hög reliabilitet ger 

undersökningen god resultatvaliditet eller uttryckt på ett annat sätt: frånvaro av systematiska och 

osystematiska fel leder till att vi mäter det vi säger att vi mäter.104  

 Ytterligare en form av validitet är den interna validiteten. Denna validitet har oftast med 

frågor om kausalitet att göra, det vill säga är de slutsatser som dras, om att det råder ett 

orsakssamband mellan olika variabler, hållbara eller inte. När denna fråga diskuteras brukar det 

talas om oberoende och beroende variabler. De oberoende variablerna påverkar och orsakar en 

effekt hos de beroende variablerna.105 I beskrivande slutsatser är den interna validiteten det 

samma som resultatvaliditeten. En fjärde form av validitet är den externa validiteten. Denna form 

av validitet handlar om huruvida resultatet från en undersökning kan tillämpas utanför de 

studerade enheterna, dvs. generaliseras utöver den specifika undersökningskontexten.106 

 Den genomförda undersökningen består av två delar: dels en enkät där respondentens egen 

uppfattning och upplevelse av delegering mäts och dels ett kunskapstest där respondentens 

faktiska kunskaper mäts. För att säkerställa att enkäten var ett bra instrument för att mäta det som 

avsågs, visades den för ett flertal personer som är väl insatta i området och som även har 

kunskaper om hur populationen ser ut samt deras förkunskaper.  

 Reliabilitet handlar om tillförlitligheten till resultatet. Frågan är om resultaten blir de samma 

om undersökningen genomförs på nytt, eller om de påverkas av slumpmässiga eller tillfälliga 

betingelser. Graden av reliabilitet mäts alltså i princip genom att resultatet från två 

undersökningar, där samma mätinstrument använts, jämförs. Detta kan antingen göras genom en 

slumpmässig indelning av analysenheterna i två grupper eller genom att exakt samma 

undersökning görs om vid ett senare tillfälle.107 

                                                 
104 Esaiasson, P. mfl. Metodpraktikan s. 63 
105 Bryman, A. Samhällsvetenskapliga metoder s. 44 
106 Bryman, A. Samhällsvetenskapliga metoder s. 44 
107 Esaiasson, P. mfl. Metodpraktikan s. 70 
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7.3 Bortfallsanalys 

Av de enkäter som delades ut returnerades 56 stycken av 70 stycken möjliga. Detta leder till en 

svarsfrekvens på 80 %. Valet gjordes att detta var ett tillräckligt stort antal returnerade enkäter 

för att få en bild över hur delegeringsmottagarna upplevde delegeringen och kunskapsnivån kring 

delegering. Orsaken till bortfallet av de 14 enkäterna var troligtvis tidsbrist för respondenterna 

och kanske i viss mån bristande intresse av att delta. Då enkäten och kunskapstestet skickades ut 

tillsammans returnerades samma antal kunskapstest som enkäter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Av de enkäter som skickades in var inte alla korrekt ifyllda. På två av enkäterna saknades svar 

om när respondenten senast genomgick utbildning i arbetsmiljö. Även på frågan där det 

efterfrågades om respondenten ansåg att skillnaden mellan arbetsmiljöuppgift och 

arbetsmiljöansvar är tydlig saknades det två svar. Detta bör dock inte ha påverkat det 

genomsnittliga resultatet i större utsträckning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I kunskapstestet var det totalt åtta påståenden som inte hade besvarats. Dessa var fördelade över 

alla frågor och det var endast en fråga som två respondenter hade lämnat obesvarad. Bortfallet 

anses vara relativt litet och bör inte ha påverkat resultatet i någon större utsträckning. 
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7.4 Presentation av resultat 

Resultatet av undersökningen kommer att redovisas uppdelat på de områden som enkäten var 

uppbyggd kring. För att tydliggöra vissa resultat kommer diagram att användas. Enkäterna 

behandlades dels totalt och dels uppdelat i tre kategorier: 1) gruppchefer, 2) sektionschefer samt 

3) avdelnings- och enhetschefer. Det finns två huvudsakliga anledningarna till denna uppdelning 

i kategorier. Dels skulle en uppdelning där varje chefsnivå redovisas för sig varit mindre givande 

då antalet respondenter inom grupperna avdelningschefer och enhetschefer skulle bli för liten för 

att uttala sig statistiskt och generaliserande om. Den andra anledningen grundar sig i samma sak, 

nämligen att graden av anonymitet bland respondenterna skulle minska betydligt om dessa 

grupper redovisades var för sig. 

7.4.1 Utbildningar  

Alla chefer som mottar en delegering skall genomgå en internutbildning i arbetsmiljö. Vilken av 

utbildningarna som individen skall gå är beroende på chefsnivån. I dagsläget har 64 % av 

respondenterna en arbetsmiljöutbildning som är äldre än tre år. Undersökningen visade att den 

kategori där flest respondenter senast genomgick en arbetsmiljöutbildning är kategorin 

gruppchefer. Här har 44 % genomgått en arbetsmiljöutbildning de senaste tre åren. Avdelnings-

/enhetschefer är den kategori där lägst andel respondenter har genomgått en utbildning de senaste 

tre åren. Endast 23 % av respondenterna i denna kategori har gjort detta. Bland sektionscheferna 

är motsvarande siffra 29 %. 

 Utbildningsbehovet i arbetsmiljöfrågor skall diskuteras i respektive arbetsmiljökommitté 

(AMK) och här fattas även beslut om när utbildningar skall anses vara för gamla och behov av 

"refresh"-utbildning föreligger. I dagsläget finns det inte något sådant officiellt beslut som gäller 

för Volvo PV centralt. Några av de enheter som har studerats planerar att genomföra en sådan 

utbildning under den första delen av kommande år. 
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7.4.2 Erfarenhet 

När senaste arbetsmiljöutbildning genomgicks kan höra ihop med hur längre respektive chef har 

haft ansvar för arbetsmiljöuppgifter. Undersökningen visar att de som har minst erfarenhet av 

arbetsmiljöutbildningar är sektionscheferna där 22 % av respondenterna haft ansvar för 

arbetsmiljöuppgifter i tre år eller mindre. Bland gruppcheferna har 28 % haft ansvar för 

arbetsmiljöuppgifter i tre år eller mindre. Bland avdelnings-/enhetscheferna är motsvarande siffra 

23 %. Detta visar att gruppchefer i mycket större utsträckning genomgår utbildning oftare än vad 

sektions- och avdelningschefer gjort. Anledningen till detta kan vara att ansvaret för 

arbetsmiljöuppgifter är mer konkret för denna kategori än vad det är för de övriga kategorierna. 

Det skall dock poängteras att ansvaret för arbetsmiljön är större desto högre upp i organisationen 

chefen befinner sig. 

 

 

 

 

 

 

Erfarenheten av ansvar för arbetsmiljöuppgifter bland cheferna är generellt mycket lång inom 

Volvo PV. Totalt har 41 % av respondenterna mer än tio års erfarenhet av ansvar för 

arbetsmiljöuppgifter och ytterligare 31 % har mellan fyra och nio års erfarenhet. Undersökningen 

visar att erfarenheten av ansvar för arbetsmiljöuppgifter stiger med befattningsnivåer och detta 

kan förklaras med att chefer till högre nivå ofta plockas från de egna leden, dvs. gruppchefer 

avancerar och blir sektionschefer, vilka blir avdelningschefer osv.  

7.4.3 Tydligt vilka uppgifter som delegerats 

Inom Volvo PV används, som nämnts, samma standardiserade dokument för delegering av 

arbetsmiljöuppgifter till alla de studerade chefsnivåerna inom organisationen. Detta innebär i 

teorin att en gruppchef och en enhetschef har samma arbetsmiljöuppgifter, skillnaden är att de 

ansvarar för uppgifterna på olika nivåer och inom det område som de har chefsansvar för. I 

undersökningen ingick därför en fråga om cheferna ansåg att det var tydligt vilka 

arbetsmiljöuppgifter inom arbetsmiljön som delegerats till dem. Totalt ansåg över 75 % av 

respondenterna att det var tydligt vilka uppgifter som delegerats till dem. Denna siffra var lägre 
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för gruppchefer (68 %) och högre för sektionschefer ( 89 %), och avdelnings-/enhetschefer (77 

%). 

   

 

       

 

 

 

 

7.4.4 Påverkan av uppgifter samt skriftlig delegering 

Av de respondenter som deltog i undersökningen hade över 90 % en skriftlig delegering. Endast 

fem av respondenterna hade inte mottagit delegeringen skriftligt. Av dem som hade muntlig 

delegering var alla gruppchefer. När det gällde frågan om de hade haft möjlighet att påverka 

vilka arbetsmiljöuppgifter som delegerats till dem menade 77 % av respondenterna att de inte 

hade haft möjlighet att påverka detta. Detta betyder att 23 % av respondenterna anser att de haft 

möjlighet att påverka vilka uppgifter som delegerats till dem.  

 

 

 

 

 

 

 

7.4.5 Befogenheter och resurser 

Vilka befogenheter och resurser som chefen har kring arbetsmiljöfrågor har vägt mycket tungt 

vid domstolens bedömning av vem som bär straffansvar i olika organisationer där en olycka 

inträffat. Totalt sett anser 70 % av respondenterna att de har tillräckliga befogenheter och 

resurser för att kunna genomföra de arbetsmiljöuppgifter som delegerats till dem. Bland 

gruppcheferna är det dock endast 60 % som anser sig ha tillräckliga befogenheter och resurser 

för de uppgifter de ansvarar för. Att andelen som anser sig ha tillräckliga befogenheter och 

resurser ändå är så pass stor kan bero på att respondenterna menar att de har möjlighet att lämna 
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upp frågan till delegerande chef för godkännande och då ändå anser att de själva har 

befogenheterna som krävs.  

   

 

 

 

 

 

 

7.4.6 Kunskaper inom arbetsmiljö 

När det gäller respondenternas kunskaper kring arbetsmiljö har dessa mäts dels i kunskapstestet 

och dels i enkäten. I enkäten har respondenterna även själva fått ta ställning till dels hur goda 

kunskaper de anser sig ha kring AML, AFS samt Volvo PV:s interna delegeringsrutiner och dels 

till om de anser sig ha tillräckliga kunskaper för att utföra de uppgifter de fått delegerade till sig.  

 En klar majoritet av respondenterna anser sig ha tillräckliga kunskaper för att kunna 

genomföra de uppgifter de fått delegerade till sig. Den grupp som i något mindre utsträckning 

anser sig ha tillräckliga kunskaper är sektionschefer. Respondenterna har även, vilket nämnts 

ovan, fått uppskatta sina kunskaper om tre områden: dels AML, dels AFS:er och slutligen Volvo 

PV:s interna regler om delegering. Detta resultat visar att cheferna överlag anser sig ha bra eller 

mycket bra kunskaper om AML och VCC:s regler (56 % respektive 74 %) men mindre eller inte 

alls bra kunskaper om AFS (61 % av respondenterna ansåg detta).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppdelat i kategorier anser drygt hälften av gruppcheferna att de har goda kunskaper om AML 

och AFS men hela 80 % av gruppcheferna anser att de har goda kunskaper om Volvo PV:s 
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interna regler kring delegering. Bland sektionscheferna anser mer än hälften (72 %) att de har 

mindre bra eller inte alls bra kunskaper om AFS:er och 50 % ansåg sig ha bra eller mycket bra 

kunskaper om AML. Bland avdelnings- och enhetschefer ansåg hela 31 % att deras kunskaper 

kring AFS:er inte alls är bra. 

7.4.7 Kunskapstestet 

Del två av enkäten bestod av ett kunskapstest med ett antal påståenden som respondenten skulle 

besvara med sant respektive falskt på ett separat svarsformulär. Totalt var det 21 påståenden som 

respondenterna skulle ta ställning till. Påståendena handlade bland annat om vilka krav som ställs 

på en korrekt delegering, dvs. gällande rätt, samt vissa arbetsmiljöfrågor som är centrala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det genomsnittliga resultatet för respondenterna var 18 rätt (84 %) av de 21 påståenden. Det är 

framförallt två påståenden som drar ner det genomsnittliga resultatet i kunskapstestet. Det första 

påståendet var nummer 10: "Delegering i arbetsmiljöfrågor innebär att ansvaret läggs på den chef 

som har bäst möjlighet att övervaka arbetsmiljön". Hela 84 % av respondenterna svarade att så är 

fallet (påståendet är falskt). I efterhand har det kommit fram att många av respondenterna hade 

missat att påståendet handlade om att ansvaret inte kan delegeras och istället tolkat det som om 

att delegering av arbetsmiljöuppgift skall göras till den som har bäst möjlighet att övervaka 

arbetsmiljön. Det andra påståendet som drog ner det genomsnittliga resultatet var nummer 15 där 

det påstods att det krävs uppsåt eller oaktsamhet för att sanktionsavgift skall kunna krävas ut av 

företaget. Ungefär hälften av respondenterna svarade att det krävs uppsåt eller oaktsamhet, vilket 

är ett felaktigt svar. När domstolen skall ta ställning till om en arbetsgivare begått ett 

arbetsmiljöbrott krävs enligt BrB oaktsamhet eller uppsåt.108 Så är dock inte fallet när det gäller 

sanktionsavgiften. Det kan finnas två förklaringar till varför en så stor andel av respondenterna 

svarade fel på denna fråga. Alternativ ett är att frågan helt enkelt var på en för hög kunskapsnivå 
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och alternativ två är att respondenterna blandade ihop sanktionsavgiften i AML med det 

personliga straffansvaret i BrB. Om dessa frågor inte tas med i sammanräkningen av resultatet 

stiger det genomsnittliga resultatet från 84 % till 89 %. Om vi delar upp det totala resultatet på de 

olika kategorierna visar undersökningen att gruppcheferna hade lägst resultat på testet med 82 % 

rätt i genomsnitt. Sektionscheferna hade i genomsnitt 84 % rätt och avdelnings- och 

enhetscheferna hade i genomsnitt 86 % rätt. Om vi lämnar det totala resultatet och istället tittar 

på de enskilda påståendena är det vissa resultat som bör kommenteras. En stor del av 

respondenterna (38 %) menar att skyddsombud och företagshälsovården tillsammans med 

arbetsgivaren har ansvaret för att arbetsmiljön inte är skadlig109. Arbetsgivaren har alltid ansvaret 

för arbetsmiljön. Företagshälsovården och skyddsombuden är dock en extra resurs för att arbeta 

effektivt med dessa frågor. Fördelat på kategorierna visar undersökningar att gruppcheferna var 

de som hade minst rätt på denna fråga och avdelnings- och enhetschefer hade bättre resultat. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Vissa resultat har varit extra intressanta för denna uppsats. Exempel på detta är frågan om 

straffansvaret bestäms av den interna delegeringen i företaget.110 Andelen gruppchefer som hade 

rätt på denna fråga var 80 %. Bland sektionscheferna var andelen något högre (83 %) och bland 

avdelnings- och enhetschefer var andelen något lägre (77 %). Det finns alltså en ganska stor 

andel gruppchefer i organisationen som tror att de automatiskt kommer att bli straffade i domstol 

om en olycka skulle inträffa. Samtidigt finns det en något större grupp sektions-, avdelnings- och 

enhetschefer som antagligen har delegerat arbetsmiljöuppgifter vidare och därmed tror att 

straffansvaret för dessa frågor också har delegerats.  
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Det fanns frågor som alla respondenter hade svarat rätt på. Dessa frågor rörde kravet på att 

riskbedömningar alltid skall vara skriftliga, att riskbedömningar skall genomföras vid 

förändringar i verksamheten så som om- och nybyggnationer, anskaffning av nya maskiner och 

omorganisationer samt att arbetsgivaren i viss utsträckning har arbetsmiljöansvar även för inhyrd 

personal. Detta är viktiga frågor och det är ett mycket positivt resultat att alla respondenter hade 

svarat rätt på dessa frågor. 

7.4.7.1 Resultatet för de olika enheterna 

Resultatet skiljer sig inte nämnvärt mellan enheterna. Två enheter ligger över det genomsnittliga 

resultatet (båda på 86 %), en enhet har samma procent som det genomsnittliga resultatet (84 %) 

och tre enheter ligger under det genomsnittliga resultatet (en på 83 %, en på 82 % och en på 81 

%). På den enhet som har lägst resultat på kunskapstestet är respondenterna jämnt utspridda över 

de tre kategorierna grupp-, sektions- och avdelnings-/enhetschef. Längden på erfarenheten av 

arbetsmiljöuppgifter skiljer sig något från det totala resultatet. I genomsnitt är längden på 

erfarenheten av arbetsmiljöuppgifter högre på den enskilda enheten än vad den är totalt. När det 

gäller frågan om när respondenterna senast genomgick en arbetsmiljöutbildning är det en större 

andel som inte har genomgått en utbildning de senaste tre åren på den enskilda enheten i relation 

till det totala resultatet (endast 14 % av respondenterna på enheten har genomgått en utbildning 

de senaste 3 åren i relation till 34 % av respondenterna totalt).  

 En av de två enheter som ligger över det genomsnittliga resultatet har blivit uppmärksammad 

inom företaget för dess aktiva arbetsmiljöarbete, vilket gör att det inte är någon överraskning att 

respondenterna på denna enhet har kunskaper över genomsnittet. På denna enhet genomförs 

årligen Arbetsmiljödagar där chefer deltar och diskuterar det som gjorts inom arbetsmiljön på 

enheten sedan sist samt nya lagar och föreskrifter som är relevanta för enheten gås igenom. 

80 % 

20 % 0 % 

Totalt rätt 
Totalt fel 
Bortfall 

  
En delegering av arbetsmiljöuppgifter innebär inte att 

straffansvaret övergår.  Vem som har detta ansvar 
bestäms i fall till fall av domstolen. 
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7.5 Sammanfattning av empirisk undersökning 

Den empiriska undersökningen genomfördes genom enkäter som delades ut till 70 respondenter. 

Totalt returnerades 56 enkäter med svar. Det externa bortfallet var därför 20 %. 

 Enkäten utformades utifrån de rekvisit som framkom i analysen av gällande rätt. Enkäten var 

uppdelad i två delar, dels en del där respondenten svara på om de själva ansåg sig ha tillräckliga 

kunskaper, befogenheter och resurser samt en del där respondenternas kunskaper kring 

delegering och arbetsmiljö testades. Respondenterna fick även svara på när de senast gick en 

utbildning i arbetsmiljö, hur lång erfarenhet de hade av arbetsmiljöuppgifter samt om de haft 

möjlighet att påverka vilka uppgifter som delegerades till dem.  

 Undersökningen visade att majoriteten av respondenterna anser sig ha tillräckliga 

kunskaper, befogenheter och resurser för att genomföra de arbetsmiljöuppgifter de fått 

delegerade till sig. Majoriteten har inte haft möjlighet att själva påverka vilka uppgifter som 

delegerats till dem men anser ändå att det är tydligt vilka uppgifter som ingår i delegeringen. 

Uppdelat på kategorier kan sägas att gruppcheferna i något högre grad inte anser att det är tydligt 

vilka uppgifter som delegerats till dem och inte heller i samma utsträckning anser att de har 

befogenheter och resurser för att genomföra uppgifterna. Sektionscheferna är den kategori som i 

lägst utsträckning anser sig ha tillräckliga kunskaper för att genomföra arbetsmiljöuppgifterna. 
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8 Analys 

8.1 Volvo PV:s delegeringssystem ur gällande rättsperspektiv 

Att det finns ett behov av delegering är ett mycket viktigt rekvisit i gällande rätt. Först om det 

finns ett behov av delegering blir den nämligen rättsligt bindande. Totalt har Volvo PV över 

25000 medarbetare världen över och på den studerade divisionen, R&D, sysselsätts över 4000 

individer. För att säkerställa att dessa individers arbetsmiljö är tillfredsställande är det 

nödvändigt att arbetsuppgifter läggs ut i organisationen. Uppgifterna skall delegeras till 

företrädare för arbetsgivaren som har möjlighet att överblicka och påverka arbetsmiljön. 

 Inom Volvo PV sker delegering av arbetsmiljöuppgifter genom ett standardiserat 

delegeringsdokument. Det är samma delegeringsdokument som används oavsett om det är en 

vidaredelegering till en enhetschef eller till en gruppchef. Detta innebär att delegeringen avser 

samma arbetsmiljöuppgifter för alla som mottagit delegering, dock på olika nivå. I detta 

delegeringsdokument sägs att mottagaren av delegeringen skall fullgöra de uppgifter som AML 

föreskriver inom respektive delegeringsmottagares ansvarsområde. Vidare beskrivs varför 

vidaredelegering från respektive chef är nödvändig och vad delegeringen innebär för mottagaren. 

Jag anser att det är mycket bra att det är ett standardiserat delegeringsdokument som används vid 

delegeringar inom organisationen. Detta leder till att det är lätt att överblicka vem som har det 

interna ansvaret för att en uppgift blir utförd inom de olika enheterna. I dokumentet skrivs även 

att om delegeringsmottagaren i någon situation saknar tillräckliga befogenheter, kunskaper eller 

kompetens för att utföra uppgiften skall detta omgående meddelas till delegerande chef. 

Delegeringsdokumentet ger även delegeringsmottagaren rätt att själv vidaredelegera uppgifter i 

arbetsmiljön och det betonas även här att detta sker på eget ansvar. En begränsning finns dock 

inskriven i dokumentet. Vidaredelegering får endast ske till personer som själva har tillräckliga 

befogenheter, utbildningar samt kompetens att fullgöra uppgifterna. Sist i delgeringsdokumentet 

skrivs att om åtgärder vidtagits för att lösa en uppgift men problem ändå kvarstår skall denna 

uppgift returneras till delegerande chef. För returnering av delegering finns ett separat formulär. I 

praktiken finns troligtvis risken att delegeringsmottagare väljer att inte returnera 

arbetsmiljöuppgifter på grund av att de är rädda att returneringen skall uppfattas som bristande 

kompetens, tidsbrist eller bristande engagemang. 
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8.2 Den empiriska undersökningen ur gällande rättsperspektiv 

8.2.1 Skriftlig och tydlig delegering 

Att delegeringen är skriftlig är som nämnts ett krav i företag som har mer än 10 anställda.111 

Undersökningen visar att över 90 % av respondenterna har en skriftlig delegering. De 

respondenter som inte hade en skriftlig delegering är alla gruppchefer och delegeringen av 

arbetsmiljöuppgifter har här skett muntligen eller genom konkludent handlande.112 

 Att delegeringen är tydlig är mycket viktigt i domstolens bedömning av var i organisationen 

straffansvaret ligger.113 Kravet på tydlighet ökar desto längre ner i organisationen som uppgifter 

delegeras. I undersökningen visade det sig att en klar majoritet av respondenterna ansåg att 

delegeringen var tydlig. Att så många som 77 % ansåg detta beror troligtvis på att delegeringarna 

till största del är skriftliga. Trots allt anser nästan var femte chef som mottagit en delegering av 

arbetsmiljöuppgift att denna inte är tydlig. Bland gruppcheferna är andelen som inte anser att det 

är tydligt, vilka uppgifter de ansvarar för, ännu större. I denna kategori ansåg mer än var tredje 

respondent att det inte var tydligt vilka uppgifter som delegerats.  

8.2.2 Kunskaper och utbildningar 

Totalt ansåg sig 56 % av respondenterna ha bra eller mycket bra kunskaper om AML. När 

respondenterna skulle uppskatta sina kunskaper om AFS ansåg hela 61 % sig ha mindre eller inte 

alls bra kunskaper. 74 % av respondenterna ansåg sig ha bra eller mycket bra kunskaper om 

Volvo PV:s interna regler. Den kategori som överlag ansåg sig ha bäst kunskaper om AFS och 

Volvo PV:s interna regler var gruppcheferna. Avdelnings-/enhetscheferna var de som ansåg sig 

ha bäst kunskaper om AML. Om detta ställs i relation till när respondenterna fick svara på om de 

hade tillräckliga kunskaper för att utföra de arbetsmiljöuppgifter de fått delegerat till sig svarade 

75 % av respondenterna att de hade det. Bland gruppcheferna ansåg sig 76 % ha tillräckliga 

kunskaper, bland sektionscheferna ansåg sig 72 % ha tillräckliga kunskaper och bland 

avdelnings-/enhetschefer var det 77 % som ansåg sig ha tillräckliga kunskaper. Detta betyder att 

trots att majoriteten anser sig ha mindre eller inte alls bra kunskaper om AML och AFS anser de 

att de har tillräckliga kunskaper för att kunna utföra sina arbetsmiljöuppgifter. 

                                                 
111 AFS 2001:1 6§ 
112 Konkludent är en juridisk term som innebär att trots att något inte uttryckligen framgår skriftligt eller muntligt 
ändå antas existera på grund av en parts uppträdande eller omständigheterna i övrigt. NE.se konkludent 
113 Se t.ex. NJA 1991 s. 247, NJA 2004 s. 126 
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9 Slutsatser från den empiriska undersökningen 

Denna undersökning har visat att kunskapsnivån om arbetsmiljön och delegering av 

arbetsmiljöuppgifter totalt sett är hög i organisationen. Dock skall tilläggas att detta är något som 

inom företaget anses viktigt och därför ställs höga krav på dessa resultat och det finns områden 

som kan förbättras. 

9.1 Kunskap och utbildningar 

Det har redan nämnts att gruppchefer är de som enligt undersökningen genomgår 

arbetsmiljöutbildningar med högst frekvens. Det är dock denna kategori som har det lägsta 

genomsnittliga resultatet på kunskapstestet. Kategorin avdelnings- och enhetschefer är den 

kategori som har lägst frekvens på utbildningar inom arbetsmiljö (69 % har ingen 

arbetsmiljöutbildning de senaste tre åren). Trots det är det denna kategori som har det högsta 

genomsnittliga resultatet på kunskapstestet med 86 % rätt. Det kan finnas flera orsaker till detta  

resultat. Den slutsats som dragits här är att den utbildning som tillhandahålls idag inte är av 

tillräckligt hög kvalitet för att höja kunskapsnivån hos deltagarna väsentligt inom de områden 

som fokuserats i denna undersökning. Tidigare har nämnts att gruppcheferna det är den kategori 

som har den största andelen mindre erfarna chefer. Den slutsats som då kan dras är att denna 

kunskap, då den inte kommer via arbetsmiljöutbildningar, istället kommer med erfarenhet inom 

Volvo PV. En annan förklaring till det lägre resultatet bland gruppchefer kan vara att denna 

grupp inte är vana att tänka juridiskt men i praktiken är duktiga på att arbeta med 

arbetsmiljöfrågor, vilket ger dem ett missvisande resultat i sammanställningen av 

undersökningen. 

 Av de respondenter som ansåg att de hade mindre bra kunskaper om både AML och AFS 

var det 57 % som tros allt ansåg att de hade tillräckliga kunskaper för att utföra sina 

arbetsmiljöuppgifter. Detta tyder på att respondenterna inte har några högre krav på sitt utförande 

av arbetsmiljöuppgifterna. När Volvo PV siktar på att vara "världsledande" inom arbetsmiljö kan 

detta inte vara ett godkänt resultat. 

9.2 Befogenheter och resurser 

I NJA 2007 s. 369 konstateras att delegering inte kan ske om mottagaren inte har tillräckligt 

självständig ställning i förhållande till arbetsgivaren eller inte har de befogenheter och resurser 
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som krävs för att arbeta förebyggande med arbetsmiljöfrågor.114 Majoriteten av respondenterna 

har uppgett att de anser sig ha tillräckliga befogenheter och resurser för att utföra 

arbetsmiljöuppgifter på ett tillfredsställande sätt. I praktiken är det dock så att de ekonomiska 

befogenheterna är starkt begränsade inom organisationen. Varför svarar då majoriteten av 

respondenterna att de trots detta har tillräckliga befogenheter och resurser? En förklaring kan 

vara att de menar att då de genom möjligheten att lämna dessa frågor vidare till högre chef har 

fullgjort sin uppgift och därför anser sig ha tillräckliga befogenheter och resurser. En annan 

förklaring, som inte är lika positiv, är att cheferna anser att det de kan utföra med dessa 

begränsade ekonomiska tillgångar är tillräckligt. Det vill säga cheferna har relativt låga krav på 

sina egna prestationer inom arbetsmiljöområdet. Intressant är även i denna diskussion att 

kategorin gruppchefer är den kategori som i minst utsträckning anser sig ha tillräckliga 

befogenheter och resurser. Denna kategori har tagit emot delegering från sektionschefer där 

endast 17 % av respondenterna i denna kategori inte anser sig ha tillräckliga befogenheter och 

resurser. Bland avdelnings-/enhetschefer anser 15 % att de inte har tillräckliga resurser.  

 Vad är det då som gör att sektionscheferna är den kategori som i störst utsträckning anser 

sig ha tillräckliga resurser när de andra två kategorierna inte anser detta i samma utsträckning. 

När det gäller gruppcheferna beror detta antagligen på att det är naturligt att befogenheter och 

resurser minskar desto längre ner i organisationen delegeringen går och desto mindre området 

uppgiften rör blir. När det gäller avdelnings-/enhetscheferna blir förklaringen ett annat. En 

tänkbar förklaring är att avdelnings- och enhetschefer har ett betydligt mycket större område som 

de ansvarar för med betydligt många fler medarbetare. Det kan därför vara så att ansvarsområdet 

och befogenheterna och resurserna inte balanseras, vilket leder till en ökad stress för denna 

kategori. 

 Uppfattningen om de befogenheter och resurser som finns till förfogande är tillräckliga 

verkar alltså vara relaterat till befattningsnivån. Det är naturligt att en avdelnings- eller 

enhetschef har mer befogenheter och resurser till förfogande än vad en gruppchef har. Det som 

dock är intressant är att fyra av tio gruppchefer inte anser sig ha tillräckliga befogenheter och 

resurser i förhållande till sin uppgift. En stor anledning till detta är troligtvis att det är samma 

delegeringsdokument som används oberoende befattningsnivån och att det är samma uppgifter 

som delegerats, dock på olika nivå. Av undersökningen framkom även att det finns ett samband 

mellan tydlig delegering och tillräckliga befogenheter. Om delegeringsmottagaren har klart för 

                                                 
114 NJA 2007 s. 369 
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sig vad han skall göra, ökar sannolikheten för att han även anser att han har tillräckliga 

befogenheter och resurser. 

9.3 Tydlighet i delegering 

Att delegeringen är tydlig är mycket viktigt i domstolens bedömning av var i organisationen 

straffansvaret ligger.115 Kravet på tydlighet ökar desto längre ner i organisationen som uppgifter 

delegeras. I undersökningen kom det dock fram att sektions-, avdelnings- och enhetschefer anser 

att det är tydligt vilka uppgifter som delegerats (77 % av dessa respondenter anser detta). Vad 

gäller gruppchefernas resultat visar det sig att endast 68 % av dessa anser att det är tydligt vilka 

uppgifter som delegerats. 

 När målet för Volvo PV är att vara ”världsledande” inom arbetsmiljö kan det inte anses 

godkänt att var tredje gruppchef som formellt har ansvar för en arbetsmiljöuppgift inte vet vad 

det är han eller hon ansvarar för. Den kategori som i störst utsträckning ansåg att delegeringen 

var tydlig var sektionscheferna. Bland dessa var det bara 11 % som ansåg att delegeringen inte 

var tydlig. I detta kan ligga att samma delegeringsdokument används för alla de studerade 

kategorierna. Jag anser att det är mycket bra att det är ett standardiserat delegeringsdokument 

som används vid delegeringar inom organisationen. Detta leder till att det är lätt att överblicka 

vem som har det interna ansvaret för att en uppgift blir utförd inom de olika enheterna. I detta 

delegeringsdokument är dock ett antal övergripande arbetsmiljöuppgifter utskrivna. Det är 

samma arbetsmiljöuppgifter som skall genomföras av alla som mottagit en delegering fast på 

respektive område och nivå. Det är därför, enligt min mening, inte konstigt att gruppcheferna är 

de som i störst utsträckning inte anser att delegeringen är tydlig. 

Tidigare nämndes att hela 77 % ansåg att de inte haft möjlighet att påverka vilka uppgifter som 

delegerades till dem. Detta betyder dock att 23 % av respondenterna anser att de haft möjlighet 

att påverka. Detta svar ställer jag mig i viss utsträckning frågande till då delegeringsdokumentet 

som skall användas inom Volvo PV är standardiserat. Det kan möjligen vara så att vissa 

uppgifter har returneras eller att ytterligare ett dokument har bifogats där vissa uppgifter 

undantas från den standardiserade delegeringen. Hur denna möjlighet till påverkan har fungerat i 

praktiken är dock något som inte har studerats i undersökningen. 

 

                                                 
115 Se t.ex. NJA 1991 s. 247, NJA 2004 s. 126 
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10 Förslag till förbättringar 

10.1 Respondenternas egna synpunkter 

I enkätens första del fanns det en öppen fråga där respondenten själva hade möjlighet att fylla i 

vad som bör förändras för att de ska kunna bedriva ett mer effektivt arbetsmiljöarbete. 

Respondenterna ansåg då att en tydligare skriftlig delegering med mer precisa arbetsuppgifter 

skulle underlätta arbetet. Det framkom även önskemål om att det tydligare skulle markeras från 

ledningen att detta är frågor som skall prioriteras för att underlätta att få andra i organisationen 

att engagera sig och ta sitt ansvar. Flera respondenter efterfrågade ökade ekonomiska resurser 

eller en egen budgetering för arbetsmiljöfrågor. Det som flest respondenter efterfrågade var 

ökade kunskaper. Cheferna vill genomgå årliga repetitionsutbildningar på webben samt att det 

skall finnas en centralt bestämd frekvens då utbildningar skall genomgås på nytt. 

10.2  Egna förslag 

De rutiner som finns och används idag om delegering inom Volvo PV är enligt mig till största 

delen bra. Det finns dock vissa områden som skulle kunna förbättras. Nedan kommer förslag på 

sådana förbättringar. 

 Jag anser att det är mycket bra att det finns ett standardiserat dokument inom organisationen 

som skall användas vid delegering av arbetsmiljöuppgifter. Jag ser dock även en nackdel med det 

dokument som används idag. Uppgifterna som delegeras i dokumentet är mycket övergripande 

och generella och leder till att tydligheten i delegeringen minskar med varje vidaredelegering. 

Detta dokument menar jag lämpar sig väl för delegering till enhetschefer då de ansvarar för en 

stor organisation med mycket varierande verksamheter. Ett dokument med konkreta 

arbetsuppgifter skulle här bli mycket långt och skulle antagligen bli svårt att efterleva utan bli 

mer av en bänkvärmare. Delegeringen bör dock tydliggöras innan vidaredelegering sker ner i 

organisationen till avdelnings-, sektions- och gruppchefer. Jag anser att de arbetsuppgifter som 

delegeras till dessa nivåer bör vara utskrivna i delegeringsdokumentet på ett mycket konkret sätt. 

Delegeringen skulle då fortfarande vara enhetlig men beroende på vilken nivå delegeringen sker 

till konkretiseras det mer och mer. Mitt förslag är därför att det skall finnas ett standardiserat 

delegeringsdokument för varje nivå i delegeringsordningen med visst utrymme för tillägg för att 

anpassa uppgifterna som delegeras till den verksamhet som mottagaren av delegering ansvarar 

för. 
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När det gäller de interna arbetsmiljöutbildningarna anser jag att de bör genomgå en större 

förändring. För det första bör utbildningen tillhöra organisationen och inte köpas in från 

företagshälsovården. Detta då det är svårt att, som kund av en utbildning, säkerställa att 

kursdeltagarna får den utbildning och kunskap som företaget anser är nödvändig. Samarbetet 

med företagshälsovården i denna fråga behöver inte minska då föreläsare kan hämtas in från dem 

som en expertresurs. Ytterligare en viktig fråga är att standardisera utbildningsmaterialet för 

utbildningarna. Kring GAM är detta arbete redan gjort men när det gäller arbetsmiljömodulen i 

ITM verkar innehållet i utbildningen variera med vem från företagshälsovården som håller i 

utbildningen. Idag har GAM mycket stort fokus på verkstadsmiljö och de arbetsmiljöfrågor och 

problem som uppkommer där. Det läggs inte särskilt mycket fokus på de arbetsmiljöproblem 

som kan uppkomma i kontorsmiljöer, vilket kan vara orsaken till att de chefer som har 

arbetsmiljöuppgifter i kontorslandskap inte går denna utbildning med samma frekvens då de 

tycker att "det angår inte mig ändå".  

 I dagsläget finns det ingen fastställd nivå på med vilken frekvens chefer skall genomgå 

arbetsmiljöutbildningar. Vilken frekvens som skall gälla skall beslutas på respektive AMK men 

det bör även finnas en generell riktlinje för Volvo PV. Min rekommendation är att chefer skall 

genomgå en refresh av arbetsmiljöutbildning vart annat år med genomgång av gällande rätt inom 

området och arbetssätt som rekommenderas. Chefer bör även genomgå någon form av 

examination innan de mottar delegering av arbetsmiljöuppgifter. Detta kan enkelt lösas genom 

ett kunskapstest i slutet av genomgången introduktionsutbildning.  

 Jag anser även att arbetsmiljöutbildningarna på sikt bör delas upp i separata utbildningar som 

är anpassade till skyddsombud eller till chefer och inte som idag då utbildningarna riktar sig till 

båda dessa grupper. Detta är två viktiga grupper som båda skall erhålla arbetsmiljöutbildning 

från företaget men som inte har behov av samma information i dessa utbildningar. Om 

utbildningarna i större grad anpassas till deltagarnas behov och utbildningsmaterialet 

standardiseras och säkerställs genom att det flyttas in i organisationen tror jag att detta skulle 

märkas i kunskapsnivån i organisationen. 
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10.3 Förslag till Delegerings dokument för arbetsmiljöuppgifter  

Delegering från: 
 
Namn:______________________________ Befattning:_______________________________ 
 
Mottagare av delegering: 
 
Namn:______________________________ Befattning:_______________________________ 
 
Arbetsmiljöarbetet syftar till att skapa en sund och säker arbetsmiljö, där risker för olycksfall och 
ohälsa i möjligaste mån undanröjs.  
 
X har delegerat till mig att internt ansvara för vissa arbetsmiljöuppgifter inom mitt 
ansvarsområde. Det är dock omöjligt för mig att övervaka och hålla mig informerad om hela 
verksamheten. Jag vidaredelegerar därför markerade uppgifter i uppgiftsbeskrivningen, till dig 
att utföra inom ditt ansvarsområde. Trots att det interna ansvaret för arbetsmiljöuppgiftens 
utförande delegerats till dig, har jag som delegerande fortfarande kvar ett övervakningsansvar. 
 
Du har skyldighet att fortlöpande hålla dig underrättad om gällande rätten inom arbetsmiljön 
samt de interna regler som finns inom Volvo Personvagnar.  
 
Om du skulle sakna kunskap, befogenheter eller kompetens att genomföra någon uppgift skall du 
genast informera mig om detta. Överträdelse eller underlåtelse att genomföra de 
arbetsmiljöuppgifter som härmed delegerats till dig kan medföra att straffansvar enligt 
Brottsbalken utkrävs.  
 
Du har rätt att vidaredelegera uppgifter till andra inom din organisation om du finner att det finns 
behov av det. Vidaredelegeringen sker dock på ditt ansvar och innan vidaredelegering kan ske 
skall du säkerställa att mottagaren har den kunskap, kompetens, utbildning och de befogenheter 
som krävs för att kunna utföra uppgiften.  
 
Om du har vidtagit de åtgärder som är möjliga för dig men problemet trots det kvarstår skall 
denna arbetsuppgift returneras till 
 
Namn:______________________________ Befattning:_______________________________ 
 
Returnering görs på separat blankett. 
 
Volvo Personvagnar den __________ 
 
____________________     ____________________ 
Mottagande chef      Delegerande chef 
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Arbetsmiljö-
uppgift 

Enhets-
chef 

Avdelnings-
chef 

Sektions-
chef 

Grupp-
chef 

Organisera enhetens totala 
arbetsmiljöverksamhet och 
fördela uppgifter och 
befogenheter till lämpliga 
medarbetare i 
organisationen.         
Lyfta centrala 
arbetsmiljöfrågor/problem 
av betydelse till AMK 
90000         
Se till att 
arbetsmiljöinsatser 
beaktas i enhetens 
övergripande 
planeringsarbete         
Utifrån centrala mål arbeta 
fram lokala mål för 
enheten         
Säkerställa att underställda 
chefer har kunskap om 
gällande rätt inom 
arbetsmiljö         

Se till att underställda 
chefer har kompetens att 
utföra arbetsmiljöuppgifter         
Vara ordförande i 
enhetens AMK samt 
representera enheten i 
AMK 90000         

Fastställa årliga 
handlingsplaner för 
arbetsmiljöarbetet         
Fastställa enhetens 
skyddsområdesindelning 
och 
skyddsområdesansvariga         
Organisera avdelningens 
arbetsmiljöverksamhet och 
fördela uppgifter och 
befogenheter till lämpliga 
medarbetare i 
organisationen.         
Förvissa sig om att 
arbetsplatser, processer, 
ämnen mm. utformas och 
väljs på ett sätt så att en 
tillfredsställande 
arbetsmiljö uppnås samt 
att arbetsmiljökraven är 
uppfyllda vid upprättad 
arbetsplats, mottagien 
maskin, utrustning eller 
lokal.         
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Utreda och tillgodose 
utbildningsbehovet i 
arbetsmiljöfrågor         

Ta fram underlag för 
övergripande årliga 
handlingsplaner.         
Bryta ner övergripande mål 
till lokala         

Se till att planer för 
besiktning, förebyggande 
underhåll och kontroll 
genomförs         
Genomföra 
medarbetarsamtal med 
underställd personal 2-3 
ggr. per år         

Noggrant känna till 
områdets gällande 
arbetsmiljöbestämmelser         
Introducera ny- och 
omplacerad personal         

Välja lämplig personal vid 
fördelning av 
arbetsmiljöuppgifter         

Informera om skaderisk 
och ge nödvändiga 
instruktioner för arbetet         
Genomföra regelbundna 
arbetsmiljöträffar där 
arbetsmiljöfrågor och 
lämpliga åtgärder 
diskuteras         
Ta initiativ till 
utbildningsinsatser         

Utöva daglig tillsyn av att 
utrustning eller process 
fungerar tillfredsställande         
Utöva daglig tillsyn av att 
skyddsanordningar 
används och fungerar 
tillfredsställande         

Utöva daglig tillsyn av att 
personlig skyddsutrustning 
finns vid behov, följer 
kraven och att den 
används på föreskrivet sätt         
Utöva daglig tillsyn av att 
instruktioner och rutiner 
följs         

Godkänna omflyttning av 
befinntlig utrustning vid 
tilfällig verksamhet         
Genomföra skyddsronder 
inom skyddsområdet         
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Utreda arbetsskador och 
tillbud finna 
orsakssamband samt 
lämpliga åtgärder         

Säkerställa att personal 
förstått och följer de lagar 
och regler som är 
tillämpliga i verksamheten         

Genomföra 
rehabiliteringsutredningar 
för underställd personal         

Ge besked om beslut om 
åtgärder, skriftligt om så 
begärs, inom skälig tid då 
personal framställer 
önskemål om åtgärder för 
att uppnå tillfredsställande 
arbetsmiljö         
Ansvara för att uppkomna 
frågor av psykosocialnatur 
så som mobbning, 
trakasserier, missbruk osv. 
utreds enligt gällande 
rutiner         

Se till att personal följer de 
skyddsregler som finns för 
arbetet och om så inte är 
fallet, informera om 
överträdelse.         
Se till att utrustning och 
kompetens för första 
hjälpen och krisstöd finns 
inom gruppen eller i annat 
fall var den närmast finns 
att tillgå         
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Bilaga 1 

 
Delegering av arbetsmiljöuppgifter 
Delegeringsdokument 1 
 
Delegering från: 
 
            
Namn Befattning 
 
Till: 
 
            
Mottagande chef Befattning 
 
Vd (alt delegerande chef) har till mig delegerat att inom mitt ansvarsområde fullgöra de uppgifter 
som Arbetsmiljölagen (AML) föreskriver. 
 
Det är för mig omöjligt att i varje situation hålla mig informerad om och övervaka verksamheten. 
Jag har därför beslutat om följande delegering. 
 
Jag Vidardelegerar härigenom till dig att inom ditt område, enligt organisationsplan och 
befattningsbeskrivning, fullgöra de arbetsuppgifter som innefattas i arbetsmiljölagen (AML), 
Arbetsmiljöförordningen och gällande föreskrifter i Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling 
(AFS). I händelse av överträdelse eller underlåtenhet kan detta medföra att samhället utkräver 
straffansvar. 
 
Om du i någon situation saknar tillräckliga befogenheter, kunskap eller kompetens för att 
fullgöra dessa uppgifter, skall du omgående meddela detta till mig. 
 
Jag bemyndigar vidare dig att på eget ansvar i erforderlig utsträckning, Vidardelegera uppgiften. 
Vidardelegeringen får dock endast ske till personer som besitter sådan befogenhet, utbildning 
samt kompetens att de kan fullgöra sin uppgift. 
 
Vidare är du skyldig att hålla dig informerad/utbildad om gällande arbetsmiljöregler som är 
tillämpliga inom ditt ansvarsområde. 
 

1. I den mån Arbetsmiljölagens (AML) regler och rutiner för samordningsansvar kan bli 
aktuellt, med begränsning till ditt chefsområde, delegeras härmed uppgiften. 

2. Din uppgift består i att arbeta med systematiskt arbetsmiljöarbete och att dokumentera 
detta arbete enligt faställt system. 

3. Det ingår också i ditt åtagande att tillse att arbetslokaler och personalutrymmen inom ditt 
område inreds och underhålls. 

4. Planlägga arbetsuppgifter så att de sker med beaktande av gällande regler, med avseende 
på säkerhet och god arbetsmiljö. 
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- Löpande kontrollera maskiners och övriga utrustningars beskaffenhet, placering, 
användning och  
  besiktning med avseende på att betryggande säkerhet ges mot ohälsa och olycksfall. 
- Tillse att ämnen som kan föranleda ohälsa eller olycksfall endast får förvaras och 
hanteras under  
  förhållanden som ger betryggande säkerhet. Se gällande föreskrifter (AFS) och rutiner i  
  företaget. 
- Tillse att personlig skyddsutrustning tillhandahålls och används enligt gällande regler. 

5. Förvissa dig om att arbetstagaren har fått god kännedom om de förhållanden under vilka 
arbetet bedrivs. Upplysa om de risker som kan vara förbundna med arbetet. Du skall 
också förvissa dig om att arbetstagaren har den utbildning som behövs och att 
vederbörande vet vad som skall iaktags för att undvika risker i arbetet. 

6. Det åligger dig att ta hänsyn till arbetstagarens särskilda förutsättningar för arbetet på 
grund av ålder, yrkesvana, handikapp etc. Vid arbetets planläggning och anordnande skall 
beaktas att människors förutsättningar att utföra arbetsuppgifter är olika. 

7. Har skyddsombud gjort framställning till dig om viss skyddsåtgärd skall besked i frågan 
lämnas utan dröjsmål. 

8. Har olycksfall eller annan skadlig inverkan i arbetet föranlett dödsfall eller svårare 
personskada eller samtidigt drabbat flera arbetstagare, skall du rapportera detta till din 
chef och till respektive skyddsingenjör som i sin tur underrättar Arbetsmiljöinspektionen. 
Kan inte skyddsingenjör nås kontaktar du Arbetsmiljöinspektionen direkt. Du skall 
dessutom följa VCC:s rutin för allvarliga olycksfall som innebär dödsfall. Detsamma 
gäller vid tillbud som har inneburit allvarlig fara för liv och hälsa.   

9. Vidare skall du skriva arbetsskaderapport vid olycksfall samt tillbudsrapport vid tillbud. 

10. Genomföra skyddsronder enligt fastlagt schema. 

11. Utföra riskanalyser vid förändringar som påverkar arbetsmiljön så väl fysiskt som 
psykosocialt. 

 
Har åtgärd vidtagits för att lösa en arbetsuppgift men kvarstår ändå något problem i 
arbetsmiljöhänseende skall arbetsuppgiften returneras till 
 
 
            
Namn Befattning 
 
För returnering finns ett särskilt formulär. 
 
VOLVO PERSONVAGNAR  den       
 
            
Mottagande chef Delegerande chef 
 
 
 
Efter ifyllande kopieras blanketten så att den returnerande och mottagaren av 
returneringen får var sitt exemplar. 
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Bilaga 2 

Hej! 
 
Mitt namn är Petra Fridstedt och jag är en student från Karlstads universitet som skriver mitt 
examensarbete här på Volvo Personvagnar i höst. Jag har fått till uppgift att skriva om 
arbetsmiljöansvaret och delegering av arbetsmiljöuppgifter. 
 
Kunskaper om dessa områden är viktiga då det rör sig om såväl arbetsgivarens och 
arbetstagarnas säkerhet och trivsel på arbetet. Jag skickar därför denna enkät och korta test av 
kunskaper om arbetsmiljö till 10 personer per enhet på R&D, som fått arbetsmiljöuppgifter 
delegerade till sig, för att ta reda på vilken uppfattning som finns i frågan i organisationen och 
vilka kunskaper som finns om den. 
 
Då en mycket stor del av mitt examensarbete bygger på denna enkät, är det oerhört viktigt för 
mig att du besvarar frågeformulären. Det är självklart frivilligt, men det skulle höja kvalitén på 
undersökningen om du tog dig tiden att svara. Alla svar kommer att behandlas helt anonymt och 
jag hoppas att du därför svarar så riktigt som möjligt. 
 
I "testdelen" av enkäten är det viktigt att inga hjälpmedel används då detta kommer leda till att 
resultatet av undersökningen inte stämmer överens med verkligheten och felaktiga slutsatser 
dras. 
 
Sista dag att svara på enkäten är fredagen den 9/11. Du lämnar in enkäten till X så kommer jag 
och hämta upp dem. Om du har frågor eller funderingar får du gärna ringa mig på 0736-91 88 53 
eller via email på pfridste@volvocars.com. Vill du ta del av de rätta svaren på frågorna i testet 
eller veta hur resultatet blev är det bara att höra av dig till mig så skickar jag över detta. 
 
 
Tack på förhand för din medverkan! 
 
Med vänlig hälsning 
Petra Fridstedt 
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Bilaga 3 

 
Göteborg, den 30 oktober 2007.  

Enkät om delegering av arbetsmiljöuppgifter 

 
1. Var vänlig och markera vilken befattning du innehar. 

Gruppchef:  _____ 
Sektionschef:  _____ 
Avdelningschef: _____ 
Enhetschef:  _____ 

2. När gick du senast GAM eller ITM? 
1 år sedan:  _____ 
2 år sedan:  _____ 
3 år sedan:  _____ 
Mer än 3 år sedan _____ 

3. Hur lång erfarenhet har du av ansvar för arbetsmiljöuppgifter? 
Ca _____år 

4. Är delegeringen skriftlig? (Ringa in det alternativ som passar bäst) 
Ja  Nej 

5. Hur bedömer du din kunskap inom följande områden? (Ringa in det alternativ som 
passar bäst) 

I   Inte alls bra   Mycket bra 
Arbetsmiljölagen:   1 2 3 4 
AFS    1 2 3 4 
VCC's fördelning  
av arbetsmiljöuppgifter 1 2 3 4 

6. Har du kunnat påverka vilka arbetsmiljöuppgifter du skulle få delegerade till dig? 
Ja  Nej 

7. Anser du att det är tydligt vilka arbetsmiljöuppgifter din chef har delegerat till dig? 
Ja  Nej 

8. Anser du att du har tillräckliga kunskaper för att bedriva ett effektivt arbetsmiljöarbete? 
Ja  Nej 

9. Anser du att du har tillräckliga befogenheter och resurser för att utföra dessa uppgifter? 
Ja  Nej 

10. Anser du att skillnaden mellan arbetsmiljöansvar och arbetsmiljöuppgift är tydlig? 
Ja  Nej 

Vad anser du bör förändras för att du skulle kunna bedriva ett mer effektivt arbetsmiljöarbete? 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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Bilaga 4 
Kunskapstest i Arbetsmiljö 
Är dessa påståenden sanna eller falska? Var vänlig och svara på den separata svarsblanketten. 

1. Det är både chefens och medarbetarens uppgift att ge förslag på lämpliga åtgärder vid 
risker i arbetsmiljön. 

2. Det är medarbetarens ansvar att se till att han/hon har tillräckliga kunskaper, 
befogenheter och tid för att kunna utföra en delegerad uppgift. 

3. Om medarbetaren inte har tillräckliga kunskaper osv. för att kunna utföra de 
arbetsmiljöuppgifter han/hon fått delegerat till sig, har inte en delegering skett i 
straffrättslig mening. 

4. Om medarbetaren inte kan utföra delegerade arbetsmiljöuppgifter skall delegeringen 
skriftligt returneras till delegerande chef. 

5. Arbetsmiljöuppgifter kan delegeras till en grupp av medarbetare som gemensamt ansvar 
för dess utförande. 

6. Företagshälsovården och skyddsombuden har tillsammans med arbetsgivaren ansvar för 
att arbetsmiljön inte är skadlig för arbetstagarna. 

7. Om en riskbedömning är grundligt diskuterad på flera nivåer behöver den inte 
dokumenteras skriftligt. 

8. En arbetsgivare kan inte delegera arbetsmiljöansvar utan har alltid kvar ansvaret för 
arbetsmiljön. 

9. Arbetsgivaren har arbetsmiljöansvar även för inhyrd personal. 
10. Delegering i arbetsmiljöfrågor innebär att ansvaret läggs på den chef som har bäst 

möjlighet att övervaka arbetsmiljön. 
11. Det är skyddsombudens uppgift att se till att övriga medarbetare har tillräckliga 

kunskaper om arbetet och riskerna i detta för att hälsa och olycksfall skall kunna 
undvikas. 

12. Medarbetare skall i första hand rapportera risker i arbetsmiljön till skyddsombudet som 
rapporterar detta till berörd chef. 

13. En delegering av arbetsmiljöuppgifter innebär inte att straffansvaret övergår. Vem som 
har detta ansvar bestäms i fall till fall av domstolen. 

14. När det handlar om riktigt svåra arbetsmiljöproblem kan arbetsgivaren lämna över 
ansvaret till företagshälsovården, för att låta dem ta hand om problemet. 

15. Det krävs uppsåt eller oaktsamhet för att sanktionsavgift skall kunna krävas ut av 
företaget. 

16. De viktigaste reglerna kring arbetsmiljöns utformning finns i arbetsmiljölagen. 
17. Varje åtgärd som inte kan vidtas direkt i arbetsmiljön skall föras in i en handlingsplan 

med vad som skall göras, vem som är ansvarig och när det skall vara klart. Dessa skall 
sedan kontrolleras. 

18. En riskanalys skall alltid genomföras vid förändringar i verksamheten såsom 
organisationsförändringar om- eller nybyggnationer, anskaffning av ny utrustning osv. 

19. Rutiner som beskriver hur det systematiska arbetsmiljöarbetet skall gå till skall finnas 
skriftligt. 

20. Uppgiftsfördelningen i systematiskt arbetsmiljöarbete skall dokumenteras skriftligt. 
21. Om man har ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete behöver man inte göra 

någon årlig uppföljning av arbetet. 
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Bilaga 5 

Svarsformulär till kunskapstest i Arbetsmiljö 
Var snäll och ringa in valt svar 
. S=Sant F=Falskt 1-21=Påståendenas  nummer 
1. S   F   12. S   F 
2. S  F  13. S  F 
3. S  F  14. S  F 
4. S  F  15. S  F 
5. S  F  16. S  F 
6. S  F  17. S  F 
7. S  F  18. S  F 
8. S  F  19. S  F 
9. S  F  20. S  F 
10. S  F  21. S  F 
11. S   F         
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Research and 
Development 

90000 

Vehicle 
Engineering 

91000 

Body & Trim 
Engineering 

93000 

Electrical & 
Electronice 

Systems 

Chassis & 
Vehicle 

Dynamics  

Powertrain 
Engineering 

97000 

Engineering 
Support 
98000 

Communication 
R&D 

Quality 

Finance & 
Opperational 

Support 

Human 
Resources 

Vehicle Line 
Large Cars 

Vehicle Line 
Small & Medium 

Cars 

European Hybrid 
Technologies 
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