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Sammanfattning 

Uppsatsens syfte är att beskriva, diskutera och analysera arbetsmiljölagens bestämmelser med 
fokusering på ansvar, skyldigheter och samverkan. Vilka skyldigheter har arbetsgivare och 
arbetstagare gällande lagar, föreskrifter och förordningar inom arbetsmiljön? Vilka kan 
konsekvenserna bli när bestämmelserna inte respekteras och efterlevs? Arbetsmiljölagens 
syfte, att förhindra ohälsa och olycksfall, skall bedrivas förebyggande. 
 
Förutom att beskriva gällande rätt genom lagtext, förarbeten och praxis har vi utfört en 
empirisk undersökning på ett stort företag inom pappersindustrin. Genom intervjuer och 
skriftliga dokument från företaget har vi kunnat beskriva berörda paragrafer utifrån ett 
praktiskt perspektiv.  
 
Huvudansvaret för att förhindra ohälsa och olycksfall på ett företag innehas av arbetsgivaren. 
En arbetsgivare kan vara både en fysisk person, i form av en individ, samt en juridisk person, 
i form av exempelvis ett företag eller en myndighet. Både en fysisk och en juridisk person kan 
bli skyldig att betala en straffavgift när arbetsmiljön missköts. Det kan dock endast bli en 
fysisk person som blir straffansvarig vid brott mot arbetsmiljön, exempelvis när en 
arbetstagare skadas eller omkommer i samband med arbetet, som orsakats av brister i 
arbetsmiljön.  En arbetstagare kan aldrig bli dömd för arbetsmiljöbrott, han kan dock bli dömd 
enligt de generella straffsatserna som finns vid exempelvis vållande till annans död. En 
arbetstagare har, enligt arbetsmiljölagen, skyldigheter och ansvar precis som sin arbetsgivare. 
Arbetstagaren skall samarbeta och respektera de åtgärder som finns i det förebyggande arbetet 
för en god arbetsmiljö. De finns även reglerat att det förebyggande arbetet för en god 
arbetsmiljö skall ske genom samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare. Samverkan har 
en stor betydelse för att arbetsmiljön skall förbättras och anpassas till verksamheten. För att 
samverkansarbetet skall fungera så effektivt som möjligt finns skyddsombud och 
skyddskommittéer som skall företräda, verka och vaka över verksamheten. Varken 
skyddsombud eller ledamöterna i skyddskommittéerna har något straffansvar gällande 
arbetsmiljön. Deras skyldigheter och ansvar är likställda med de övriga arbetstagarnas. 
Arbetsmiljöverket är ett tillsynsorgan som likväl skall vaka över verksamheten. Myndigheten 
fyller en viktig funktion i det förebyggande arbetet genom sina föreskrifter som kompletterar 
arbetsmiljölagen. Trots föreskrifternas funktion som kompletterande och konkretiserande, så 
lämnar de inga praktiska exempel på hur verksamheten skall skötas. Något som kanske inte är 
möjligt, då alla slags verksamheter med arbetstagare berörs utav lagen. Den empiriska 
undersökningen vi genomfört visar på hur ett arbetsmiljöarbete kan bedrivas, med fokus på 
samverkan, skyldigheter och ansvar. Av de hundratals föreskrifter som finns från 
arbetsmiljöverket, har vi använt oss mest utav SAM (systematiskt arbetsmiljöarbete), som 
tydliggör bestämmelserna kring samverkan och ansvar. Vi har även anpassat oss till företaget 
vid undersökt och riktat in oss på föreskrifterna om truckar. Syftet var att avgränsa det stora 
företagets verksamhet för att enklare kunna beskriva skyldigheterna.  
 
För att kunna uppnå målet, att arbeta förebyggande med arbetsmiljön, krävs ett samspel från 
alla berörda parter. Det krävs tydliga riktlinjer för ansvar, en god samverkan mellan 
arbetsgivare och arbetstagare samt ett statligt organ som övervakar och vägleder hur 
bestämmelserna efterlevs. Den empiriska undersökningen visar att detta fungerar väl på det 
företag vi undersökt. Undersökningen har även tydliggjort hur gällande bestämmelser kan 
följas och anpassas beroende på verksamhet.  
 
Nyckelord: Arbetsmiljö, skyldigheter, ansvar och samverkan 
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1. INLEDNING  

1.1 Bakgrund 
Alla parter på arbetsmarknaden berörs dagligen av arbetsmiljö. Varje dag råkar flera hundra 
människor ut för arbetsrelaterade skador. 2006 omkom 67 personer i olika former av 
dödsolyckor i arbetet.1 Oavsett ålder, kön och bransch så berörs man av arbetsmiljö. 
Resultaten av bristande arbetsmiljö åskådliggörs på olika sätt, men en gemensam nämnare är 
otaliga kostnader i samband med detta, inte bara för arbetstagaren, utan likväl för arbetsgivare 
som för hela samhället. Arbetsskadorna för arbetstagaren innebär först och främst fysiskt och 
psykiskt lidande, men oftast också ekonomiska förluster. För arbetsgivaren blir kostnaderna 
vid arbetsolyckor i form av ersättning vid sjukskrivningar, kostnader för förluster i 
produktionen och kostnader för eventuellt behov av nyanställningar. Företagets anseende kan 
även bli skadat och företaget kan då förlora såväl kunder, som folk villiga att arbeta för dem. 
Ett bristande arbetsmiljöarbete leder även till stora kostnader för samhället, varav kostnader 
för sjukvård är en av dem. Inom sjukvårdsområdet kan det handla om utbetalning av 
ersättning vid sjukskrivning och rehabilitering samt minskade skatteunderlag. Detta är 
antagligen bara några av de kostnader samhället får betala för brister inom arbetsmiljön. Alla 
parter på arbetsmarknaden gynnas sålunda minst sagt utav att arbeta för en fungerande 
arbetsmiljö.2

Arbetsmiljölagen (AML) kan ses som en resultatorienterad ramlag till grund för 
arbetsmiljöregleringen och arbetsmiljöavtalen. Det behövs dock kompletteringar till denna 
ramlag för att få den mer konkret. Arbetsmiljöverket (AV), en central tillsynsmyndighet, 
kompletterar lagen i form av föreskrifter. Föreskrifterna innehåller närmare beskrivningar och 
tillvägagångssätt. Arbetsmiljölagen kompletteras även utav arbetsmiljöförordningen AMF, 
som mestadels innehåller regler om skyddsombud, skyddskommitté samt arbetsmiljöverkets 
befogenhet att meddela föreskrifter och överträdelser av sådana föreskrifter.3       

Arbetsmiljölagens grundläggande ändamål är att arbeta förebyggande i arbetsmiljöarbetet, för 
att förhindra ohälsa och olycksfall i arbetet, samt uppnå en god arbetsmiljö. Som huvudregel 
skall påpekas att arbetsmiljölagen gäller alla former av verksamhet, där arbetstagare utför 
arbetet för arbetsgivares räkning.  

Lagen om anställningsskydd (LAS) innehåller flera undantag, dvs. grupper som inte skyddas 
av lagen, där en av dessa är anställda familjemedlemmar. Tidigare arbetarskyddslagen gällde 
inte heller för anställda familjemedlemmar. Denna grupp sågs således som ett undantag från 
de gällande bestämmelserna. Anställda familjemedlemmar omfattas dock i AML.4 
Arbetsmiljölagen berör som sagt de flesta verksamheter.5 De stora aktörerna inom 
arbetsmiljölagens rättsliga ramar är arbetsgivare, arbetstagare, arbetstagarnas 
skyddsorganisation och tillsynsmyndigheten (arbetsmiljöverket). Alla fyller de en funktion för 
en strävan mot en bättre arbetsmiljö. Ansvaret är dock uppdelat mellan parterna. För att 
arbetsmiljön ska bli så bra som möjligt krävs det att såväl arbetsgivare som arbetstagare 
samverkar. På arbetsmiljöverkets hemsida står skrivet att även politiker har en del i ansvaret 
för upprättandet och underhållandet av en god arbetsmiljö.6 Även om ansvaret är delat, bär 
arbetsgivaren dock alltid det tyngsta lasset, eftersom han har huvudansvaret i enlighet med 

                                                 
1 AV.se, statistik 
2 Steinberg, Skyddsombud i allas intresse, s. 21 
3 Günzel & Zanderin, Arbetsmiljörätt och rehabilitering, s. 22 
4 Gullberg & Rundqvist, Arbetsmiljölagen, s. 44 f. 
5 Iseskog, Arbetsmiljö för alla, s. 42 
6 http://www.av.se/dokument/publikationer/adi/adi_563.pdf 
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Arbetsmiljölagen. Kraven på arbetsgivaren är höga i Arbetsmiljölagen, då denne måste vidta 
alla åtgärder som behövs för att förebygga arbetsskador.7 I Arbetsmiljölagen 3 kap. 2§ står 
skrivet att arbetsgivaren ska ”vidta alla åtgärder som behövs” för att förebygga ohälsa och 
olycksfall samt i övrigt åstadkomma en så god arbetsmiljö som möjligt.8 Konsekvenserna vid 
bristande arbetsmiljö är, som tidigare nämnt, ekonomiska för flera parter. De förluster, i form 
av minskade produktionsintäkter och vikariat, är inte de enda kostnader som kan drabba 
arbetsgivaren. Arbetsgivaren, som huvudansvarig, är skyldig att följa arbetsmiljöverkets 
konkreta förtydligande föreskrifter. Brister arbetsgivaren i sina arbetsuppgifter gällande 
arbetsmiljöarbetet i vissa föreskrifter, kan följderna bli direkt kostsamma. Arbetsmiljöverket 
har nämligen rätt att sanktionsbelägga vissa föreskrifter med en avgift mellan 1000 och 
100 000 kronor. Myndigheten har även den rätten att ingripa i form av föreläggande eller 
förbud gentemot en arbetsgivare, ifall de anser att lagregler eller föreskrifter inte följs eller om 
arbetsmiljöinspektion bedömer att något på arbetsplatsen kan medföra ohälsa eller olycksfall.9 
Att endast behöva betala en sanktionsavgift kan dock anses lindrigt i jämförelse med det 
scenario att någon faktiskt omkommer eller skadas allvarligt på arbetsplatsen. Har den 
inträffade olyckan ett samband med att gärningsmannen åsidosätter de regler som finns 
gällande arbetsmiljön, kan den straffansvarige göra sig skyldig till skadestånd och fängelse. 
Även vid allvarliga risker för annans liv kan den som haft straffansvaret dömas för 
arbetsmiljöbrott. Att dömas för arbetsmiljöbrott är självfallet beklagligt, men det största 
nederlaget måste ändå vara att få någon annans liv på sitt samvete eller veta att man 
förorsakat livslång skada för någon. Syftet med arbetsmiljölagen är att förebygga ohälsa och 
olycksfall av bland annat sådana händelseförlopp. Men arbetsmiljölagens syfte rör som sagt 
även förebyggandet av ohälsa. Det är alltså lika viktigt att den psykosociala arbetsmiljön 
fungerar bra. 

1.2 Problembakgrund/ problemformulering 
Arbetsmiljölagens ändamål är som ovan nämnt att förebygga ohälsa och olycksfall.10 Lagen 
föreskriver också att arbetsmiljön ska vara ”tillfredställande med hänsyn till arbetets natur 
och den sociala och tekniska utvecklingen i samhälle.”11 I arbetsmiljöarbetet ska även 
arbetstagarna ges möjlighet att medverka i utformningen för att man ska kunna förbättra 
arbetsmiljön på den arbetsplats man verkar.12 Arbetet med att förbättra arbetsmiljön ska vara 
anpassat till de olika fysiska och psykiska förutsättningar som finns.13 Arbetsgivare och 
arbetstagare ska tillsammans samverka för att förbättra arbetsmiljön i enlighet med 3 kap. 1a§ 
AML, men det är arbetsgivaren som har huvudansvaret över arbetsmiljön.14  Arbetsgivaren 
har skyldigheter att systematiskt planera, leda och kontrollera verksamheten och att utreda 
arbetsskador för att därefter vidta åtgärder.15 AML lämnar många frågor obesvarade och kan 
ses som relativt otydlig, då det kan vara svårt att veta hur man praktiskt ska använda 
bestämmelserna i det dagliga arbetet. Arbetsmiljöverket, som en tillsynsmyndighet, kartlägger 
och utvecklar arbetsmiljölagens bestämmelser genom sina föreskrifter. Det finns ett hundra tal 
föreskrifter från arbetsmiljöverket som behandlar regler och riktlinjer för hur 
arbetsmiljöarbetet ska bedrivas.16 Arbetsmiljölagens omfång sträcker sig till att gälla för alla 
                                                 
7 Skyddsombudsrätt samverkan, ansvar och tillsyn, s. 132 
8 Iseskog, Arbetsmiljölagen, en översikt, s. 22 
9 Iseskog, Arbetsmiljölagen, en översikt, s. 24-26 
10 1 kap. 1§ AML 
11 2 kap. 1§AML 
12 2 kap. 1§ 3st AML 
13 2 kap. 1§ 2st AML 
14 3 kap. 2§ AML 
15 3 kap. 2a AML 
16 http://www.av.se/lagochratt/afs/ 
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områden på en arbetsplats. Det kan vara allt ifrån den fysiska hälsan, i form av tunga lyft eller 
bullriga miljöer, till den psykiska arbetsmiljön, som exempelvis anpassat arbetstempo. För att 
sedan bestämmelserna kring arbetsmiljön verkligen ska kunna tillämpas krävs en samverkan 
mellan arbetsgivare och arbetstagare, ett ansvarsdeltagande samt att tillsynsmyndigheten 
övervakar hur bestämmelserna efterlevs samt bistår med råd för att upprätthålla lagens 
ändamål att förebygga ohälsa och olycksfall. Arbetsmiljölagens utformning och 
arbetsmiljöarbete rör, som tidigare nämnt, alla verksamheter, vilket gör att det kan uppstå en 
frustration för hur nätverket mellan författningar och tillsynsorganen fungerar gemensamt i 
det praktiska arbetet.  

1.3 Syfte och frågeställningar 
Uppsatsens syfte är att beskriva, diskutera och analysera kring ansvar och samverkan mellan 
arbetsgivare och arbetstagare för att nå en tydligare förståelse av arbetsmiljölagens 
bestämmelser. Föreskriften: systematiskt arbetsmiljöarbete kartlägger och utvecklar lagens 
bestämmelser gällande de skyldigheter som finns för samverkan och ansvar. Vi kommer 
därför att belysa föreskriften för att komplettera lagens förarbeten och komma ett steg 
närmare vårt mål - att få lagens ändamål mer tydliga. Lagens kapitel om allmänna 
skyldigheter finns till för att lagens ändamål ska uppnås, det följer därför naturligt att det finns 
bestämmelser om påföljder i AML för den som inte respekterar bestämmelserna. Vi kommer 
att se över vilka rättsliga konsekvenser arbetsmiljöns bestämmelser kan leda till om de inte 
efterlevs. Eftersom arbetsmiljölagen är en ramlag och föreskriften systematiskt 
arbetsmiljöarbete inte riktar sig till någon särskild bransch eller verksamhet, har vi funnit det 
intressant att undersöka hur den tillämpas och anpassas i praktiken. Detta då lagstiftaren 
lämnat mycket utrymme för egna tillvägagångssätt för hur arbetsmiljöarbetet ska bedrivas. Vi 
känner även ett stort intresse av att, utifrån ett rättsdogmatiskt perspektiv, se hur lagens 
ändamål tillämpas i ett praktiskt exempel. Vårt mål med undersökningen är således inte att 
finna så mycket brister som möjligt, även om vi kommer beakta och lyfta fram dem vi finner. 
Istället vill vi, tillsammans med att erhålla en ökad förståelse, se egna konkreta handlingssätt 
från ett företags sida.  

Sammanfattningsvis vill vi ha svar på följande frågor; 

• Hur ser bestämmelserna kring ansvar, skyldigheter och samverkan mellan arbetsgivare 
och arbetstagare ut?  

• Vilka kan konserverna bli när lagen inte efterlevs? 

• Hur tillämpas och efterlevs bestämmelserna i praktiken vid ett företag? 

1.4 Avgränsning 
Arbetsmiljöverkets föreskrifter är flera hundra i antalet. En av dessa är föreskriften om 
systematiskt arbetsmiljöarbete, som vi inriktat oss på. Föreskriften förtydligar stora delar av 
arbetsmiljölagens bestämmelser om ansvar och deltagande från arbetstagarnas sida. Vi skulle 
kunna beröra hela arbetsmiljölagen för att belysa det ansvar och de skyldigheter som finns 
gällande arbetsmiljön men vi kommer att avgränsa vår empiriska undersökning så att den 
anpassas till verksamheten som bedrivs på det företag vi undersöker. Vi riktar in oss på deras 
truckverksamhet för att där se hur samverkan och ansvaret fungerar.  
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1.5 Metod och material 

1.5.1 Rättsdogmatisk metod 
Den huvudsakliga metoden i detta arbete har varit den rättsdogmatiska. Utifrån 
rättsdogmatikens forskning har vi haft som utgångspunkt att fastställa vilka rättsregler som 
finns (de lege lata) och beaktat dessa närmare för att få en förståelse för hur de skall 
tillämpas. Den rättsdogmatiska metoden har sina härstamningar från rättspositivismen. 
Signifikativt för rättspositivismen är att den tar avstånd från naturrätten och inte erkänner 
någon annan rätt än den som kommit till på ett påtagligt sätt så som lag och 
domstolsavgörande. Vi har haft för avsikt att fastställa gällande rätt för att undersöka hur ett 
företag inom pappersindustrin i praktiken förhåller sig till gällande rätt.17  
 

1.5.2 Den empiriska metoden 
För att förstå rättsreglernas praktiska funktion har vi ansett oss söka kunskap i den verklighet 
som reglerna figurerar i.18 Detta har skett i form av kvalitativa intervjuer. Vi anser detta som 
väldigt värdefullt för att tillta ett redskap vid sidan av den traditionella juridiska metoden. 
Intervjuerna har berikat vår analys, då de skapat en ökad förståelse för hur bestämmelser kan 
tillämpas samt hjälp oss att besvara våra frågeställningar. Vi har utgått ifrån att en kvalitativ 
forskningsstrategi är induktiv och tolkande till sin sort. Två av de viktigaste kriterierna för 
bedömning av undersökningar är reliabilitet och validitet. Reliabilitet handlar i stora drag om 
frågor som rör måttens och mättningarnas pålitlighet och följdriktighet. Validitet presenteras 
som kriterier för en bedömning av vilken kvalitet en undersökning uppvisar.19Flertal 
kvalitativa forskare ha diskuterat kring hur pass relevanta de ovan nämnda begrepp egentligen 
är för kvalitativa undersökningar. Kvalitativa intervjuer valdes för att få med en så kallad 
semi-strukturerad intervjuform, vilken grundar sig i ett antal allmänt hållna frågeställningar i 
obestämd ordningsföljd, där utrymme ges för eventuella följdfrågor. Vi ville också ställa 
frågorna på ett informellt sätt, vilket är en av grunderna i en så kallad ostrukturerad 
intervjuform, för att respondenterna skulle uppleva intervjuerna som avslappnade och 
personliga. De kvalitativa intervjuerna vi genomfört kan därför sägas ha blivit en blandning 
av såväl den semi-strukturerade intervjuformen som den ostrukturerade.  Vi har även 
tillhandahållits dokument från företagets intranät. Dokumenten kompletterar och tydliggör 
respondenternas svar.   
 
Val av relevanta undersökningspersoner och platser följde sig tämligen naturligt. Vår avsikt 
var att fastställa gällande rätt (de lege lata) för att undersöka hur ett företag i praktiken 
förhåller sig till gällande rätt. Vi valde då av naturliga skäl att lägga intervjuerna på 
arbetsplatsen så att respondenterna skulle känna att de var i en miljö där de kände sig hemma. 
Allt för att intervjun skulle ta den form vi hoppades på. 
 
Vi har intervjuat en produktionschef, som var en utav tre chefer som hade det största ansvaret 
över sin produktionsavdelning, i jämförelse med de övriga två. Vi intervjuade även en 
arbetsledare som var verksam under den produktionschef vi intervjuade. När det gäller 
personalavdelningen intervjuade vi där personalchefen, som fungerar som en stödfunktion till 
VD:n och övriga verksamheten. Samtliga tre intervjupersoner hade tilldelats ett 
arbetsmiljöansvar genom att skriva under ett protokoll som uppgav att de hade fått 
                                                 
17 Strömholm, Allmän rättslära, s. 18 
18 Lehrberg, Praktisk juridisk metod, s. 38.   
19  Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, s. 43 
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information om vad det innebar och att de hade tillräckliga kunskaper för att tilldelas 
arbetsmiljöansvaret . 
 
De övriga två respondenterna var arbetstagare på företaget som utförde truckarbete. En utav 
dessa två fungerar även som ett lokalt skyddsombud på arbetsplatsen. Båda arbetar under 
arbetsledaren och produktionschefen.  
 
Frågorna vi ställde skiljde sig emellan varje person vi intervjuade, av orsaken att vi skulle få 
ut så mycket som möjligt av intervjuerna. Intervjuerna utfördes i ett enskilt rum och spelades 
in på en bärbar dator. Intervjuerna pågick mellan 30- 50 minuter och innehöll frågor om 
skyldigheter, ansvar och samverkan . 
 

1.6 Disposition  
• I första kapitlet presenteras ämnet genom beskrivning av bakgrund och 

problemformulering. Därefter följer syfte, avgränsningar och disposition. 
 

• I det andra kapitlet redogör vi för arbetsmiljölagens uppbyggnad, syfte och ändamål 
genom beskrivning av de författningar, doktriner och den rättspraxis som är gällande 
inom rättsområdet. 
 

• Kapitel tre berör ansvar och allmänna skyldigheter inom arbetsmiljöområdet. Här 
beskrivs arbetsgivarens och arbetstagarens ansvar och skyldigheter samt 
arbetsgivarens ansvar och skyldigheter gällande inhyrd arbetskraft. 
 

• Det fjärde kapitlet beskriver föreskriften systematiskt arbetsmiljöarbete från 
Arbetsmiljöverket, AFS 2001:1, 2003:04. Föreskriften konkretiserar lagen för hur det 
dagliga arbetet skall bedrivas. Här tas bland annat. arbetsgivarens och arbetstagarens 
ansvar gällande det systematiska arbetsmiljöarbetet upp, delegering av 
arbetsmiljöansvar, vikten av handlingsplaner samt anmälningsskyldighet vid 
arbetsolycka och så vidare. 
 

• I det femte kapitlet belyses samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare. Olika 
typer av skyddsombud och den roll skyddsombuden har i en verksamhet beskrivs 
även, likväl som skyddskommittén och dess roll som rådgivande organ. I kapitlet 
skildras också de skyldigheter som arbetsgivaren måste beakta när det gäller 
skyddsombudens rättigheter. 
 

• I det sjätte kapitlet redogörs Arbetsmiljöverkets roll som tillsynsmyndighet och som 
förebyggande organisation. Arbetsmiljöverkets möjligheter att utfärda olika påföljder, 
såsom föreläggande eller förbud, när arbetsmiljöbestämmelserna inte respekterats 
beskrivs. I kapitlet redovisas även de olika typerna av föreskrifter som 
Arbetsmiljöverket utfärdar och så vidare. 
 

• Det sjunde kapitlet behandlar arbetsmiljöbrott enligt arbetsmiljöbalken och de 
sanktioner som förknippas med dessa. Här beskrivs begrepp som skyddsansvar, 
arbetsmiljöansvar och straffansvar och vilka rättsliga påföljder som kan väntas vid 
arbetsmiljöbrott. 
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• Kapitel åtta bearbetar den empiriska undersökningen gällande skyldigheter, ansvar och 
samverkan i praktiken. I underrubrikerna sammanfattas genomförda intervjuer av 
utvald personal på industriföretaget. 
 

• Det nionde kapitlet redovisar en rättslig analys samt analys av det empiriska materialet 
utifrån gällande rätt. Här omnämns och förtydligas olika paragrafer och bestämmelser 
utifrån lagar som är relevanta för analysen. En tabell redovisas även, där 
sammanfattning av lagstiftning framförs i förhållande till den empiriska 
undersökningen samt kommentarer till denna. 
 

• Slutligen redogörs i det tionde kapitlet slutsats med egna åsikter, där vi diskuterar och 
beskriver våra egna slutledningar utifrån ansvar, skyldigheter och samverkan samt 
belyser vikten av en god implementering av arbetsmiljöarbetet. 

2. Arbetsmiljölagen – uppbyggnad och ändamål 
2.1 EU och arbetsmiljön 
EES-avtalet (Europeiska Ekonomiska Samarbetsavtalet) trädde i kraft den 1 januari 1994. 
Avtalet gällde mellan länderna inom EG/EU och fem EFTA-länder; Sverige, Norge, Finland, 
Island och Österrike.20 Sveriges åtaganden enligt EES-avtalet skulle innebära en skyldighet 
att se till att svenska regler som fanns inom arbetsmiljö- och arbetsrättsområdet 
överensstämde med de EG-rättsakter som avtalet hänvisade till. Det rörde sig om ett 40-tal 
direktiv som berörde förhållandena på arbetsmiljöområdet. En del av dessa direktiv 
motiverade ändringar inom arbetsmiljölagen. Regeringen bemyndigade den 18 april 1991 
chefen för arbetsmarknadsdepartementet att tillsätta en arbetsgrupp med uppdraget att utreda 
ändringar i arbetsmiljölagen, som EES-avtal uppmanade till. Uppdraget hade som syfte att 
arbetsgruppen skulle granska de EG - utfärdade direktiven med anknytning till 
arbetsmiljöområdet och jämföra dem med motsvarande svenska regler. I oktober 1991 
överlämnade den tillsatta arbetsgruppen promemorians EES-anpassning av arbetsmiljölagen. 

EG/EU arbetar huvudsakligen med två typer av direktiv med betydelse ur 
arbetsmiljösynpunkt. Den ena gruppen av direktiv brukar benämnas produktdirektiv, som 
utfärdas med stöd av artikel 100 A i Romfördraget. Den andra gruppen kallas minimidirektiv, 
som utfärdas med stöd av fördragets artikel 118 A.21 Med produktdirektiv menas sådana 
regler som beskriver vilka säkerhetskrav leverantörer som tillverkar produkterna skall nå upp 
till. Det har ingen betydelse om produkten vänder sig till arbetslivet eller är ämnad för en 
privat person. Minimidirektiven fokuserar på den lägsta säkerhetsnivå som arbetsplatsen skall 
uppfylla. Varje land kan dock bestämma sig för betydligt strängare regler än vad 
minimidirektiven anger. Syftet kan sägas vara att sämre arbetsmiljö inte får vara ett 
konkurrensmedel på den gemensamma marknaden.22

Minimidirektiven utgör ”sociala komplement” till produktdirektiven och syftar till att 
säkerställa en viss lägsta skyddsnivå och att skapa likvärdiga konkurrensvillkor inom den 
gemensamma marknaden. Som exempel på denna typ av direktiv kan nämnas allmänna krav 
för att förbättra arbetstagarnas säkerhet och hälsa i arbetet (det så kallade ramdirektivet), 
regler för arbetsplatsens utformning, arbete vid bildskärm, användning av personlig 
skyddsutrustning, samt skydd mot risker i samband med hantering av cancerframkallande 
                                                 
20 Gullberg & Rundqvist, Arbetsmiljölagen, s. 25 
21 Prop. 1991/92:170, s. 36 
22 Gullberg & Rundqvist, Arbetsmiljölagen, s. 26 
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ämnen. Det huvudsakliga anpassningsarbetet sker genom föreskrifter från 
arbetarskyddsstyrelsen, från och med år 2001 Arbetsmiljöverket. Detta anpassningsarbete var 
från ett uppdrag från Regeringen, som den 18 april 1991 fastställde att man skulle inleda det 
förberedelsearbete som krävdes för att rätta sig efter det EES-avtal som inom en sinom tid 
skulle trädda i kraft. Idag har dessa åtaganden fullgjorts.23

 

2.2 Arbetsmiljölagens uppbyggnad 
1970 tillsattes en statlig Arbetsmiljöutredning. Huvuduppgiften var att berika arbetarskyddet 
med förbättringar så att det verkligen skulle kunna fungera som ett effektivt instrument för 
bättre arbetsmiljöer. Detta på grund av att starka röster, bland annat från diverse fackförbund, 
hade kritiserat arbetsmiljöskyddet för den svenske arbetstagaren. I början av 1976 lade 
Arbetsmiljöutredningen fram slutbetänkande (SOU 1976:1) med förslag till arbetsmiljölag. 
En genomgripande remissbehandling ägde även rum i samband med slutbetänkandet. 1977 
granskades förslaget av Lagrådet utan erinran.24 Detta skulle till slut bli Regeringens 
proposition 1976/77:149, vari det föreslogs att arbetarskyddslagen skulle ersättas med 
arbetsmiljölagen. I utredningen framhölls det att utformningen av arbetsmiljön skulle beakta 
den rådande tekniska och sociala utvecklingen. Arbetsmiljön skulle förbättras i takt med de 
möjligheter utvecklingen gav. Det betonades tydligt att det var nödvändigt med en samlad 
bedömning av arbetsmiljön. I utredningen påpekades det att de inte enbart skulle ta med 
aspekter såsom olika kemiska ämnen och fysikaliska faktorer vid bedömningen, utan att de 
även måste ta hänsyn till olika förhållanden som berör arbetets psykiska och sociala 
innehåll.25  

Lagförslaget skulle innebära en helt ny reglering än vad som tidigare varit gällande. En 
central fråga var att arbetsmiljölagen skulle vara allmängiltig och skulle gälla i stort sett för 
hela arbetslivet. Enligt lagförslaget skulle arbetsgivaren vidta alla de åtgärder som behövdes 
för att förebygga att de anställda utsattes för ohälsa eller olycksfall. Vidare uttrycktes det att 
arbetstagare som utförde arbetsuppgifter av särskild art skulle besitta special kunskap. Med 
arbetsuppgifter av särskild art menades då ett mer riskfyllt arbete. Som exempel nämndes 
förande av kranar, truckar och grävmaskiner samt sprängningsarbete och arbete med vissa 
kemiska ämnen. Lagförslaget gick även ut på att huvudansvaret för arbetsmiljön skulle ligga 
på arbetsgivaren men att även arbetstagarna skulle åläggas ett skyddsansvar. Den 1 juli 1978 
trädde lagen i kraft.26

2.3 Arbetsmiljölagens ändamål och syfte 
Arbetsmiljölagens övergripande syfte är att trygga en god och säker arbetsmiljö. Den skall 
vara ett hjälpmedel när det gäller att bekämpa risker för skador och ohälsa till följd av brister i 
arbetsmiljön. Den bör även ses som ett stöd i arbetet med att utveckla en god 
arbetsorganisation, som ger den anställde en chans att utvecklas i sitt arbete.27 I en 
tillfredsställande arbetsmiljö bör det även ingå handlingsfrihet, samarbete och möjligheter att 
dagligen tillgå sociala kontakter.28

Arbetsmiljölagen ses som en ramlag och den kompletteras med föreskrifter som meddelats 
med stöd av lagen. Dessa föreskrifter anger närmare vilka specifika krav inom de olika 
                                                 
23 Prop. 1991/92:170, s. 37 
24 Gullberg & Rundqvist, Arbetsmiljölagen, s. 19  
25 Prop. 1976/77:149, s. 220  
26 Prop. 1976/77:149, s. 2 
27  Ericsson & Gustafsson, Arbetsmiljölagen, s. 17  
28 AFS, 2001:1, s. 15 

10 
 



områdena som skall uppfyllas. Med arbetsmiljölagens uppläggning är sådana föreskrifter av 
största betydelse. Den 1 januari 2001 ombildades Arbetarskyddsstyrelsen och 
Yrkesinspektionen till en enhetlig myndighet, arbetsmiljöverket. Denna myndighet har som 
uppgift att se till att lagstiftningens syfte fullföljs och vakar över att reglerna efterlevs. 
Motiveringen till sammanslagningen var bl.a. att utvecklingen i arbetslivet för med sig nya 
risker såsom psykisk arbetsbelastning, exempelvis ohälsa som rör de psykosociala 
förhållandena. Det behövdes en enad kraft som med större resurser kunde slå tillbaka med en 
kompetent tillsyn över arbetsmarknaden. 29   

3. Ansvar och allmänna skyldigheter 
En central utgångspunkt från tredje kapitlet om allmänna skyldigheter finns hämtat ur 3 kap. 
1a§ AML. Här vill man att arbetsgivare och arbetstagare skall samverka för att åstadkomma 
en god arbetsmiljö. Denna paragraf ställer således krav på båda parter. Arbetsgivaren skall 
säkerhetsställa att en lokal skyddsverksamhet kan påbörjas och skötas på ett bra sätt. Detta för 
med sig ansvar, även för de anställda, att medverka i de olika samarbetsorganen för att 
utveckla arbetsmiljön på ett önskvärt sätt, som gynnar arbetsplatsen i stort. Paragrafen verkar 
efter ett ömsesidigt ansvar mellan arbetsgivare och arbetstagare.30 Hänvisningen i 3 kap. 1 § 
innebär att man i arbetsmiljöarbetet bland annat måste ta hänsyn till vad som sägs i 2 kap. 1 § 
om arbetets natur och den sociala och tekniska utvecklingen i samhället. Kraven på 
arbetsmiljön kan därför variera efter situationen i sig.31  

3.1 Arbetsgivarens ansvar 
Det råder inget tvivel om att det är arbetsgivaren som har huvudansvaret för arbetsmiljön. 
Detta framgår av 3 kap. 2 § AML. 

Vidare, enligt denna paragraf, skall arbetsgivaren vidta alla åtgärder som är nödvändiga  för 
att förhindra att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall. Europeiska kommissionen 
överlämnade dock, den 1 februari 2000, ett motiverat yttrande till Sverige rörande rådets 
direktiv, 89/391/EEG av den 12 juni 1989, om åtgärder för att främja förbättringar av 
arbetstagarnas säkerhet och hälsa i arbetet (ramdirektivet). Kommissionen ansåg att Sverige 
underlåtit att fullgöra sina förpliktelser enligt Fördraget om upprättande av Europeiska 
gemenskapen (EG-fördraget) och enligt ramdirektivet vad gällde bl.a. direktivets artikel 6.32  

Utefter detta så genomfördes 2002 vissa lagändringar enligt proposition 2001/02:145. 
Propositionen föreslog att när arbetsgivaren vidtar förebyggande åtgärder skall en 
utgångspunkt vara att allt sådant som kan leda till ohälsa eller olycksfall skall ändras eller 
ersättas så att risken för ohälsa eller olycksfall undanröjs. Vidare föreslog man att 
arbetsgivaren skulle se till att endast arbetstagare som har fått tillräckliga instruktioner skulle 
få tillträde till områden, där det fanns en påtaglig risk för ohälsa eller olycksfall. 33 
Regeringen ansåg det som mycket angeläget att Sverige, på ett tillfredsställande sätt, 
genomförde de EG-direktiv som antogs. Regeringens bedömning var att den reglering som 
fanns i arbetsmiljölagen och miljöbalken borde anses uppfyllt utefter direktivets krav. Man 
tog dock hänsyn till kommissionens bedömning, att Sverige inte med tillräcklig tydlighet hade 
genomfört artikel 6.2 f i ramdirektivet som berörde 3 kap 2 § st. arbetsmiljölagen, enligt 
vilken arbetsgivaren bl.a. skall vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att 

                                                 
29 Gullberg & Rundqvist, Arbetsmiljölagen, s. 20 
30 Prop. 1976/77:149 
31 Ericsson & Gustafsson, Arbetsmiljölagen, s. 57 
32 Prop. 2001/02:145, s. 6 
33 A. prop., s. 1 
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arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall. Denna kompletterades så att det inte skulle 
råda någon tvekan om att direktivets bestämmelse till fullo genomförts i svensk rätt.34Man 
förutspådde att de föreslagna ändringarna skulle innebära ett lagtekniskt förtydligande och att 
det inte skulle få några konsekvenser i praktiken.35 För att belysa vad som händer när en 
arbetsgivare blir anklagad för att inte vidta de åtgärder som krävs för att förebygga att 
arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall så tas här upp ett rättsfall som berör detta 
området. RH, 1989:5; I samband med en lossning från en container skadades en arbetare 
allvarligt genom att containern kom i glidning. Åklagaren yrkade då vid Halmstads tingsrätt 
att arbetsgivaren, VD:n i detta fall, skulle dömas för bl.a. vållande till kroppsskada enligt 3 
kap 8 § brottsbalken. Grunden till detta kom från 2 kap 5 § och 3 kap 2 § arbetsmiljölagen. 
Här ifrågasatte man bl.a. om redskap och andra tekniska anordningar var så beskaffade och 
placerade att säkerhet kunde fastställas samt om arbetsgivaren hade vidtagit alla de åtgärder 
som behövdes för att arbetstagaren inte skulle utsättas för olycksfall.  Arbetstagaren uppgav 
att om man hade haft riktiga stoppklackar och skyddsräcken så hade troligtvis olyckan aldrig 
skett. VD:n bemöter detta med att om arbetstagaren inte varit dumstridig och stigit ner på 
bandet och därifrån lossa den potatis som fastnat högre upp så hade ingen olycka skett. VD:n 
menade att den drabbade arbetstagaren helt enkelt hade varit för ambitiös och därigenom 
utsatt sig för risker. Yrkesinspektionen (numera Arbetsmiljöverket), som hade besökt 
arbetsplatsen vid flertal tillfällen, hade inte gett några specifika instruktioner om hur det hela 
skulle skötas och vilka säkerhetsåtgärder som skulle vidtas. Halmstads tingsrätt ställde till slut 
arbetsgivaren som ansvarig för olyckan. Detta beslut överklagades dock av arbetsgivaren som 
vädjade till hovrätten att åtalet skulle ogillas. Hovrätten upphävde tingsrättens domslut och 
arbetsgivaren gick fri. Det ställningstagande man gjorde var att man starkt tvivlade på om 
säkerhetsåtgärder, såsom skyddsräcken, hade stoppat arbetstagarens handlande.36 
Utgångspunkten i 3 kap. 2§ arbetsmiljölagen, då arbetsgivaren skall vidta alla åtgärder som 
behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall, tordes även räkna 
med den mänskliga faktorn. Alla gånger har arbetsgivaren inte möjlighet att helt undanröja 
eller förhindra risken för ohälsa eller olycksfall. Syftet med åtgärderna skulle då istället bli att 
eliminera riskerna så långt man har möjlighet till. Skulle arbetsgivaren ha en möjlighet att 
undanröja en risk är han dock skyldig att åtgärda risken.37

3.2 Arbetstagaransvar
I 3 kap. 4§ AML framgår det att arbetstagaren skall vara delaktig i arbetet med arbetsmiljön 
och medverka i genomförandet av de åtgärder som anses nödvändiga för att uppnå en god 
arbetsmiljö. Själva huvudsyftet med bestämmelsen är att det fodras medverkan från de 
anställdas sida för att en tillfredsställande arbetsmiljö skall åstadkommas.38 Vidare står det 
skrivet att arbetstagaren skall rätta sig efter givna föreskrifter samt använda de 
skyddsanordningar och iaktta den försiktighet i övrigt som krävs i det förebyggande arbetet 
mot att förhindra ohälsa och olycksfall. Enligt paragrafen skall även arbetstagaren meddela 
arbetsgivare eller skyddsombud i de fall han anser att arbetet kan medföra omedelbar fara för 
liv eller hälsa. Underlåter arbetstagaren att genomföra uppgifter som ålagts honom i väntan på 
besked om att fortsätta arbetet ses han inte som ersättningsskyldig om en skada uppstår som 
följd av hans underlåtande. Arbetstagaren är sålunda fri från ersättningsskyldighet. 
 

                                                 
34 A. prop., s. 9 
35 Prop. 2001/02:145, s. 13 
36 RH, 1985:5 
37 Ericsson & Gustafsson, Arbetsmiljölagen, s. 59 
38 A.a., s. 92 
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I Regeringens proposition 1990/91:140 föreslogs ändringar. Första stycket upptar ett 
stadgande om att arbetstagare skall medverka i arbetsmiljöarbetet och delta i genomförande 
av de åtgärder som behövs för att åstadkomma en god arbetsmiljö. Den föreslagna ändring 
man gjorde skulle innebära ett förtydligande av arbetstagarens aktivitetsplikt och skulle 
markera vikten av arbetstagarens medverkan i arbetsmiljöarbetet. Författningsändringarna 
trädde i kraft den 1 juli.39 Arbetstagaren har även en skyldighet att vara uppmärksam på de 
skyddsanordningar som finns och att se till att dessa är i brukligt skick. Konsekvensen av att 
en arbetstagare inte skulle rätta sig efter de skyddsföreskrifter som finns kan inte bara 
äventyra arbetstagarens egen säkerhet, utan också utsätta andra medarbetare för fara. Man 
bidrar även med ett osunt tänk till arbetsmiljön på arbetsplatsen överlag. Skulle en 
arbetstagare vid upprepade tillfällen inte rätta sig efter de skyddsföreskrifter som finns kan det 
bli fråga om en skiljning från den anställning han/hon innehar. Frågan får prövas i det 
enskilda fallet. Utgångspunkten hämtas från lagen om anställningsskydd (LAS). Om man 
vägrar att rätta sig efter de skyddsföreskrifter som finns med grund i medicinska skäl till 
exempel överkänslighet mot viss skyddsutrustning, bör man överväga exempelvis 
omplacering. 
 
En fråga som till slut resulterade i ett rättsfall för arbetsdomstolen var huruvida en 
arbetstagare på ett kärnkraftsverk var skyldig att delta i arbetsgivarens anordnade drogtestning 
på arbetsplatsen. Förbundet som arbetstagaren var bunden till väckte då talan mot 
arbetsgivarföreningen med yrkande på att domstolen skulle förklara att arbetstagaren inte var 
skyldig att genomgå de alkohol- och narkotikatester, som arbetsgivarparten hade utfärdat till 
de anställda. Arbetsdomstolen (AD) lade stor vikt vid att arbetstagaren jobbade på en 
organisation som var av riskfylld art och att det dessutom var en verksamhet med stora 
säkerhetskrav. Arbetstagaren värnade om sin personliga integritet, men AD ansåg att 
arbetstagaren, utifrån 3 kap. 4§ AML, skulle medverka i arbetsmiljöarbetet och delta i 
genomförandet av de åtgärder som behövdes för att åstadkomma en god arbetsmiljö. Vidare 
menade AD att det var viktigt att ett företag som bedrev kärnkraftsverksamhet verkade för en 
drogfri miljö och att de anställda därför medverkade i testerna. AD bedömde att arbetstagaren 
var skyldig att finna sig i narkotikatestet.40

3.3 Arbetsgivarens ansvar för inhyrd arbetskraft 
En intressant aspekt att bidra med i diskussionen kring skyldigheter, är när någon anlitar 
inhyrd arbetskraft för att utföra arbete i sin egen verksamhet. Sedan tillblivelsen av lagen om 
privat arbetsförmedling och uthyrning av arbetskraft har bemanningsbranschen vuxit sig allt 
starkare. Faktorer som utvecklat denna tendens sägs vara att företag fokuserar allt mer på sin 
kärnverksamhet. Detta för att bli unik som företag gentemot sina konkurrenter. Man nischar 
helt enkelt in sig på något för att kunna bedriva en verksamhet som innehar spetskompetens 
på det valda området. De arbetsuppgifter som klassas som sekundära i verksamheten väljer 
många arbetsgivare att hyra in arbetskraft till istället för att ha ordinarie personal. Detta för 
ökad lönsamhet. I 3 kap. 12§ sista stycket AML står det att den som anlitar inhyrd arbetskraft 
för att utföra arbete i sin verksamhet, skall vidta de skyddsåtgärder som behövs för det 
specifika arbetet. Ansvaret för det aktuella arbetet ligger då istället på det företag som anlitar 
den inhyrda arbetskraften. Ser man exempelvis arbetsmiljökraven från ett mer långsiktigt 
perspektiv såsom för utbildning och rehabilitering så ligger detta ansvar givetvis på den som 
hyr ut arbetskraften. När det gäller de arbetsmiljöåtgärder, som bör ses som nödvändiga i det 
aktuella arbetet, skall en passande uppdelning göras mellan den som hyrt in arbetskraften och 

                                                 
39 Prop. 1990/91:140, s. 7 
40 AD dom, 1998 nr 97 
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den arbetsgivare som hyrt ut arbetskraften.41 Uppdelningen bör ta hänsyn till 
omständigheterna i just det särskilda fallet. Mer specifika detaljer inom området finns i AFS 
2001:1, där man tydligt markerar att den som anlitar inhyrd personal är skyldig att i fråga om 
det arbete som inhyrningen gäller, noga följa föreskrifterna om systematiskt 
arbetsmiljöarbete. Det kan då röra sig om frågor som att bedöma risker, undersöka 
arbetsförhållanden eller ge instruktioner. Den arbetsgivare som skall hyra ut arbetskraft bör 
bl.a. vara uppmärksam på den anställdes fysiska och psykiska belastning när han eller hon 
hyrs ut till de olika klienterna.42

 

4. Systematiskt arbetsmiljöarbete  
4.1 Uppbyggnad  
I diskussionen kring allmänna skyldigheter utifrån ett arbetsgivarperspektiv berör 3 kap. 2a§ 
systematiskt arbetsmiljöarbete ett huvudsakligt syfte. Paragrafen trädde i kraft den 1 juli 1991. 
Redaktionella ändringar gjordes 1994. År 2003 gjordes en ändring för att få med fartygsarbete 
inordnat under lagen. Paragrafen uttrycker att arbetsgivaren skall planera, leda och kontrollera 
verksamheten på ett systematiskt sätt som medverkar till att arbetsmiljön tillfredsställer de 
föreskrivna kraven för en god arbetsmiljö. Vidare skall han utreda arbetsskador, kontinuerligt 
undersöka riskerna i verksamheten men också vidta åtgärder för att förebygga skador i 
verksamheten. De åtgärder som inte omedelbart kan utföras skall tidsplaneras. Arbetsgivaren 
skall dessutom dokumentera arbetsmiljön och arbetet med denna med stöd av 3 kap. 2a§ 
systematiskt arbetsmiljöarbete i den utsträckning verksamheten kräver och därigenom även 
upprätta handlingsplaner i anknytning till arbetsmiljön. Första och andra styckena reglerar 
arbetsgivarens ansvar för systematiskt arbetsmiljöarbete. Sista stycket i paragrafen behandlar 
arbetsgivarens skyldighet att se till att det i hans verksamhet finns en organiserad, 
arbetsanpassnings- och rehabiliteringsverksamhet, på lämpligt sätt uppbyggd för att uppfylla 
de uppgifter som åligger honom, i enlighet med arbetsmiljölagen och 22 kap. lagen 
(1962:381) om allmän försäkring. 43   I förarbetet till denna paragraf; proposition 1990/91:140 
Arbetsmiljö och rehabilitering, föreslog man att en ny bestämmelse skulle införas i 
arbetsmiljölagen. Syftet man hade var att arbetsmiljöfrågorna skulle integreras med övriga 
frågor i verksamheten.44 Därutöver också utveckla och precisera hur arbetsgivaren skulle gå 
tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar. Anledningen till att 3 kap. 2a§ AML, som 
föreskriften utgår ifrån, infördes under 1990-talet, var den att lagstiftaren ville försöka flytta 
arbetsmiljöarbetet från att ha en efterhjälpande funktion till en mer förebyggande, preventiv 
funktion. Att således lägga huvudansvaret på arbetsgivaren att bedriva ett arbetsmiljöarbete 
systematiskt i det dagliga arbetet på arbetsplatsen, skulle bidra till det förebyggande 
arbetsmiljöarbetet.45

 

4.2 Omfattar all verksamhet 
I arbetsmiljöverkets kommentarer till systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) nämns att 
föreskriften omfattar hela verksamheten, även sådan verksamhet som inte finns på ett och 
samma ställe, utan är spridd eller rörlig. Också den som hyr in arbetskraft är skyldig att ifråga 
                                                 
41 Gullberg & Rundqvist, Arbetsmiljölagen, s. 133-135 
42 AFS, 2001:1, s. 14 
43 Gullberg & Rundqvist, Arbetsmiljölagen, s. 97 
44 Prop. 1990/91:140, s. 38 
45 Gullberg & Rundqvist. Arbetsmiljölagen s. 64 
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om det arbete som utförs följa de regler som finns i SAM. För att det systematiska 
arbetsmiljöarbetet ska fungera på ett effektivt sätt krävs, som tidigare nämnt, att man bedriver 
arbetsmiljöarbetet kontinuerligt för att kunna beakta eventuella risker som kan uppstå vid 
förändringar i organisationen i form av arbets- och produktionsmetoder eller nybyggnation 
som exempel.   
 

4.3 Naturlig del i verksamheten, medverkan, arbetsmiljöpolicy och rutiner 
Det systematiska arbetsmiljöarbetet rör alla förhållanden som har någon betydelse för 
arbetsmiljön. Det är således inte enbart fysiska faktorer som ska beaktas, utan likväl de 
psykiska. Det kan exempelvis handla om buller, luftkvalitet, kemiska hälsorisker, maskiner, 
organisatoriska förhållanden, arbetstid, sociala kontakter, variation och möjligheter att 
återhämta sig. Närmare beskrivningar av dessa exempel finns i andra föreskrifter från 
arbetsmiljöverket. För att arbetsmiljöarbetet ska fungera så bra som möjligt, behöver 
arbetsgivaren ta hänsyn till den enskildes arbetssituation. Med bra arbetsmiljö, menas inte 
enbart det som kan hindra ohälsa, förebygga frånvaro på grund av sjukdom eller ohälsa eller 
främja säkerhet. En bra arbetsmiljö kan även innebära en god hälsa. Precis som AML belyser 
att en god arbetsmiljö bedrivs gemensamt mellan arbetsgivare och arbetstagare nämner SAM 
att det är viktigt att de enskilda arbetstagarna deltar i det dagliga systematiska 
arbetsmiljöarbetet. Arbetstagarnas deltagande i det gemensamma arbetet kan till exempel vara 
att rapportera risker och ge förslag på vilka åtgärder som kan förbättras. Arbetstagarna skall 
även delta när Arbetsmiljöpolicy upprättas eller bearbetas. I kommentarerna till SAM 
definieras arbetstagare som alla anställda i verksamheten, dvs. även praktikanter, lärlingar, 
vikarierande och projektanställda utför anvisat arbete som likställs med arbetstagare. Också 
chefer och arbetsledande personal räknas till denna kategori.  Det är viktigt att arbetsgivare 
och arbetstagare gemensamt samverkar för hur det systematiska arbetsmiljöarbetet läggs upp 
och hur det bedrivs. Arbetstagarnas delaktighet i arbetsmiljöfrågor företräds av lokala och 
regionala skyddsombud. Arbetsgivaren har alltid kvar sitt arbetsmiljöansvar, men genom att 
samverka med arbetstagarna kan arbetsgivaren lättare förstå arbetstagarnas förutsättningar i 
arbetet och på så sätt undvika riskerna för ohälsa och olycksfall. I det systematiska 
arbetsmiljöarbetet skall det upprättas en Arbetsmiljöpolicy som ska innefatta tydliga konkreta 
åtgärder på; de uppgifter som ska följas upp samt förebyggandet av olycksfall. Den skall 
också öka variationen i arbetet. Med väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete följer goda 
rutiner med bestämda tillvägagångssätt för hur undersökningen av arbetsförhållandena ska gå 
tillväga. Sådana rutiner kan förhindra felaktiga beslut.46 Skall man uppfylla kraven på ett 
systematiskt arbetsmiljöarbete är det av yttersta vikt att arbetsgivaren på högsta ledningsnivån 
klart och tydligt beskriver inriktningen, målen och vilka medel man skall använda sig av för 
att bedriva ett arbetsmiljöarbete. Man har då behov en arbetsmiljöpolicy. Inom en verksamhet 
ska det även finnas skriftliga dokumentationer av riskbedömning, sammanställning av skador 
och tillbud samt handlingsplaner. Finns det fler än 10 arbetstagare i verksamheten ska det 
även finnas skriftlig dokumentation av arbetsmiljöpolicy, rutiner, uppgiftsfördelning och 
uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet, med undantag vid risk för allvarliga 
olyckor i arbetet, då det ska finnas skriftliga instruktioner inom all verksamhet. 
 

4.4 Delegering av arbetsmiljöansvar 
I det systematiska arbetsmiljöarbetet, som ska bedrivas gemensamt mellan arbetsgivare och 
arbetstagare, krävs det oftast en uppgiftsfördelning. Vid mindre företag kan arbetsgivaren 

                                                 
46 AFS 2001:1, 2003:04 Systematiskt arbetsmiljöarbete. 

15 
 



enkelt fördela vem som ska göras vad i det systematiska arbetsmiljöarbetet och samtidigt 
tilldela sig själv en del uppgifter. När det är frågan om större företag gäller uppgiftsfördelning 
främst mellan chefer och arbetsledande personal . Uppgiftsfördelning bör, vare sig det är fråga 
om stora eller små företag, vara utsatt på bestämda personer eller befattningar. Uppgifterna 
ska vara tydliga och konkreta så att misstag och glömda uppgifter kan undvikas. Alla beröra 
arbetstagare bör ha kunskap över vem som gör vad i arbetsmiljöarbetet. I arbetsgivarens 
uppgiftsfördelning i arbetsmiljöarbetet krävs att den som blivit tilldelad uppgifter har 
tillräckliga befogenheter, resurser, kunskap och kompetens.  Med befogenheter och resurser 
menas rätten att vidta beslut, ta till åtgärder och ha tillräckliga resurser, i form av ekonomiska 
medel, tillhandahålla personal, utrustning, lokaler, tid och kunskap.  De kunskaper som krävs 
ska vara tillräckliga för att veta vilka risker det finns i arbetet och hur man skall gå tillväga för 
att förebygga skador. Den som tilldelats en arbetsmiljöuppgift skall även ha god insikt i hur 
människor reagerar i olika situationer. Bestämmelserna gäller både fysiska, psykologiska och 
sociala faktorer.  Enligt föreskriften skall chefer och arbetsledande personal även veta vilka 
regler som finns i arbetsmiljölagen, arbetsmiljöförordningen och föreskrifter från 
arbetsmiljöverket som har betydelse för den egna arbetsplatsen. Vanligen fördelar 
arbetsgivaren uppgifterna i det systematiska arbetsmiljöarbetet till de chefer och arbetsledare 
som finns att tillgå. Skillnaden mellan tillräckliga kunskaper och tillräcklig kompetens är svår 
att se, då de lätt kan uppfattas som likartade. Arbetsmiljöverket skiljer dock på de båda 
begreppen och kommenterar att chefer och arbetsledare bör ha tillräcklig kompetens för att 
utföra det som ligger i linje med deras personalansvar och ansvar för arbetsledningen.  Med 
tillräcklig kompetens menas att de skall kunna genomföra instruktioner, introduktioner och 
förtydliga arbetsuppgifter för arbetstagare. De skall även kunna utföra undersökningar av 
arbetsförhållanden genom enskilda samtal, personalmöten och skyddsronder.  
 
 
Även om arbetsgivaren fördelar arbetsmiljöarbetet har han kvar sitt ansvar för arbetsmiljön.  
Arbetsgivaren har även en skyldighet att hela tiden vara uppdaterad med att delegeringen av 
arbetsmiljöarbetet fungerar bra. I och med att arbetsgivaren fördelar det systematiska 
arbetsmiljöarbetet innebär det inte att han blir straffansvarig utifall att en arbetsolycka eller 
sjukdom i arbetet inträffar. Den som gör sig skyldig till straffansvar får sedan domaren 
avgöra. Domstolen lägger dock stor vikt vid huruvida den åtalade haft tillräckliga kunskaper, 
tillräckliga befogenheter och resurser för att kunna utföra sin arbetsmiljöuppgift i sin 
bedömning. Närmare beskrivning om arbetsmiljöbrott beskrivs nedan.  
 

4.5  Arbetstagarna - En del i det Systematiska arbetsmiljöarbetet 
Vi beskrev ovan att det systematiska arbetsmiljöarbetet skulle bedrivas gemensamt mellan 
arbetsgivare och arbetstagare. För att arbetstagarna ska kunna delta och bidra till en bättre 
arbetsmiljö, krävs att även de får kunskaper om arbetsmiljöarbetet. Det är inte enbart 
arbetsgivarens skyldighet att se till att arbetstagaren får kunskaper om arbetsmiljön. 
Arbetstagaren måste dock själv påpeka för arbetsgivaren att han inte anser sig ha tillräckliga 
kunskaper för att förebygga ohälsa och olycksfall. Exempel på kunskap som arbetstagaren 
måste besitta är vilken personlig skyddsutrustning som behövs på den arbetsplats han är 
verksam. Det är viktigt att arbetsgivaren verkligen försöker motivera arbetstagarna till att 
använda utrustningen och hjälpmedlen som behövs på arbetsplatsen.  Det är sedan 
arbetsgivaren skyldighet att se till att rätt utrustning och hjälpmedel finns tillängligt. För att 
kunna motivera arbetstagarna till att följa de regler som finns och använda den utrustning och 
de hjälpmedel som tilldelats dem, är det viktigt att de är medvetna om de risker som finns i 
arbetet. De risker som inte arbetsgivaren själv kan bestämma över, är det extra viktigt att 

16 
 



informera arbetstagarna om så att de har grundliga kunskaper om dem. Arbetstagare ska också 
få möjlighet till introduktion av arbetsgivaren för hur det egna arbetet skall utföras samt för 
hur det hör samman med det resterande arbetet i organisationen. I introduktionen bör det även 
beskrivas hur det systematiska arbetsmiljöarbetet är utarbetat.  Uppstår det ett haveri, en 
driftstörning, ett tillbud eller ett olycksfall är det viktigt att arbetstagaren har skriftliga 
instruktioner på hur det ska hanteras. Det är centralt att instruktionerna finns tillgängliga för 
alla arbetstagare, samt att de är enkla att förstå, vare sig funktionshinder, språkkunskaper, 
ålder och arbetserfarenhet. 
 
Till det systematiska arbetsmiljöarbetet tillhör det vi varit inne på tidigare, det vill säga att 
utföra olika riskbedömningar i sin verksamhet. För att kunna lyfta fram och bedöma hur 
allvarliga eventuella risker är, krävs att arbetet undersöks systematiskt. Undersökningen av 
verksamheten kan bedrivas på flera olika sätt, bland annat genom skyddsronder, som finns 
reglerade i arbetsmiljöförordningen (AMF).47

I 7§ AMF om skyddsronder påpekas det att arbetsgivaren regelbundet bör utföra 
skyddsronder.  Syftet med skyddsronder är att få en övergripande översyn över arbetsstället. 
Skyddsronden går till så att arbetsgivarens representant och skyddsombud inspekterar 
arbetsplatsen. Lämpligen bör även någon annan arbetstagare än skyddsombudet delta i 
skyddsronden.48

 
Vid bedömningen av hur riskfylld en verksamhet är ska information från tidigare erfarenhet 
av ohälsa, olycksfall och tillbud räknas in. Det går även att hämta information från tidigare 
forskning och statistik på området för att kunna säkerställa riskanalysen. Enkäter och 
intervjuer är också ett medel för att förtydliga vilka risker som kan finnas i verksamheten. Det 
är viktigt att inte glömma bort att bedömningen av riskerna gäller för såväl fysiska som 
psykiska påfrestningar. Medarbetarsamtal är ett viktigt exempel, där eventuella problem lyfts 
fram. I företag där det finns kemikalier med risk för brand och explosion är det ofta 
nödvändigt med speciella metoder för riskanalysen. Idag lever vi i en dynamisk värld där 
arbetsmarknaden ständigt förändras och det krävs allt mer av företag att de ska vara flexibla.49 
I de omorganiseringar som görs är det viktigt att, precis som i undersökningen av ansvar, 
kontrollera de förändringar som genomförts för att få en uppdaterad riskanalys.  
 

4.6 Utredning och åtgärder vid allvarliga tillbud 
Med tillbud menas situationer som kan leda till ohälsa och olycksfall. Allvarliga tillbud är 
således händelser som kan innebära stor fara för ohälsa och olycksfall. Vid sådana allvarliga 
tillbud, som inträffat i samband med arbetet, är det en skyldighet för arbetsgivaren eller 
dennes ställföreträdare att utreda händelsen. Även de tillbud som inte är lika allvarliga kan 
vara bra att dokumentera. Syftet med att sammanställa tillbuden är för att enklare kunna se 
vilka risker som finns i arbetet för att sedan kunna undvika dem. En del utav de allvarliga 
tillbud som inträffar kan vara så farliga att arbetet måste avbrytas direkt, andra går inte att 
reducera helt, utan måste istället kompletteras med exempelvis personlig skyddsutrustning 
eller med stöd och handledning. Tillbud i verksamheten brukar oftast vara ett tecken på brister 
i arbetsmiljön. I 2§ AMF står det att arbetsgivaren, utan dröjsmål, skall underrätta 
Arbetsmiljöverket om det har inträffat olycksfall i arbetet som föranlett dödsfall eller svårare 
personskada. Anmälningsskyldigheten är, som det framgår, begränsad till när dödsfallet eller 
den svårare personskadan inträffat eller samtidigt drabbat flera arbetstagare. Likaså skall 
                                                 
47AFS 2001:01, 2003:04 Systematiskt arbetsmiljöarbete. 
48 Ericsson & Gustafsson, Arbetsmiljölagen, s. 232 
49 SOU 1999:69, s. 30 
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endast tillbud som inneburit allvarlig fara för liv eller hälsa anmälas. När 
arbetarskyddsstyrelsen var en aktiv enhet försökte bestämmelsen i 2§ AMF preciseras. Man 
kom då fram till att någon officiell precisering inte fanns men att man brukar räkna in 
invalidiserande skador och skador som kan medföra långvarig sjukdom eller framtida men 
under ”svårare personskada”, allt detta enligt praxis. 
 

Om eller när en arbetsgivare blivit uppmärksammad på att någon av hans anställda drabbats 
av arbetsskada är han enligt 8 kap. 1§ lagen om arbetsskadeförsäkringen också skyldig att 
omedelbart göra en anmälan till försäkringskassan. Detta om skadan är sådan att man kan ha 
rätt till sjukvårdsersättning eller sjukpenning från den allmänna försäkringskassan eller 
ersättning från arbetsskadeförsäkringen. Arbetsgivaren skall även göra en anmälan om skadan 
kan antas förorsaka sveda och värk, lyte eller liknande, som ger permanenta men. Själva 
anmälan görs på en särskild blankett som lämnas ut av försäkringskassan. Arbetsgivaren skall 
diskutera med skyddsombudet vid anmälan om arbetsskada samt ge ombudet en kopia av 
den.50 För den arbetsgivare som inte fullgör sin anmälningsskyldighet tillkommer en 
förseningsavgift. Avgiften åläggs om inte arbetsgivaren, inom fjorton dagar från det att 
olyckan har inträffat, uppfyller sin skyldighet genom att anmäla olyckan till 
försäkringskassan.51  I praktiken har man dock svårigheter att avgöra vad som avses med 
svårare personskada samt allvarlig fara, regeln upplevs sålunda som svårtolkad. 

4.7 Handlingsplan 
Möjligheten till att förbättra arbetsmiljön är ett omfattande arbete som rör all verksamhet på 
ett företag.  De åtgärder som inte kan utföras direkt på samma dag eller under de närmaste 
dagarna, skall skrivas ner i en handlingsplan. Handlingsplanen skall innehålla de risker som 
företaget funnit och vilka åtgärder som skall vidtas. Varje år skall det ske en uppföljning av 
handlingsplanen för att kunna se hur det systematiska arbetsmiljöarbetet har fungerat.52

När man skall bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete så bör man upprätthålla 
handlingsplaner som skall omfatta långsiktiga åtgärder. Detta för att arbetsmiljön är dynamisk 
och ändras till följd av den sociala och tekniska utvecklingen. Handlingsplaner kan även 
omfatta sådana åtgärder som har föranletts av arbetsolycksutredningar eller som för övrigt 
behöver vidtas, om det är ändamålsenligt. Tanken bakom att upprätthålla handlingsplaner är 
att man skall se samband mellan olika åtgärder och prioritera därefter.53 En viktig detalj är att 
handlingsplaner skall vara mer åtgärdsinriktade än ledningens arbetsmiljöpolicy. I föreskriften 
systematiskt arbetsmiljöarbete hittar man ett krav på att arbetsmiljöarbetet skall 
dokumenteras. Handlingsplaner är således ett av de viktigaste exemplen på en sådan 
dokumentation. Övriga dokumentationer som kan vara viktiga är bland annat rutiner för 
undersökning av arbetsmiljöförhållandena, mätningsprotokoll och sammanställningar över 
arbetsskador. Syftet man hade med dokumentationsskyldigheten som sägs i prop. 
1990/91:140 var att ge en ökad tyngd åt internkontrollen och för att underlätta arbetet för alla 
som medverkar i arbetsmiljöarbetet.54

4.8 Företagshälsovård 
I 3 kap. 2b§ AML beskrivs företagshälsovården som en oberoende expertresurs för 
arbetsmiljörehabilitering. Företagshälsovården skall besitta kompetens för att kunna 
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identifiera och förstå sambanden mellan arbetsmiljö, organisation, produktivitet och hälsa. 
Vid beslut om vilka uppdrag som ska köpas in och genomföras på företaget, är det viktigt att 
arbetstagarna och skyddsombuden får vara med och medverka i vilka tjänster som väljs ut. 
Företagshälsovården ska bedrivas neutralt i sitt arbete mellan arbetsgivar- arbetstagarsidan.  
Även vid anlitad expertkompetens från företagshälsovården har arbetsgivaren kvar sitt 
arbetsmiljöansvar.55 Företagshälsovårdens personal har inte något rättsligt ansvar för 
arbetsmiljön.56

 

4.9 Problematiken vid implementering av arbetsmiljö i verksamheten 
Den problematik man bygger upp utifrån propositionen är att kunskapen om arbetsmiljön inte 
tränger fram och påverkar de strategiska besluten som styr verksamheten. Andra områden 
borde vara mer prioriterade, såsom affärsmässiga värderingar. Kommissionen föreslog vissa 
ändringar och som tidigare nämnts var syftet att öka arbetsgivaransvaret för ett systematiskt 
arbetsmiljöarbete samt att integrera arbetsmiljöfrågorna med övriga överväganden i 
linjeorganisationen. Här vill man att frågorna skall behandlas av bland annat beslutsfattande 
chefer, arbetsledning, personalhandläggare.57  
 
I propositionen framgår det tydligt vad förutsättningarna bör vara för att kunna bedriva ett bra 
arbetsmiljöarbete. En grundläggande förutsättning man trycker extra hårt på är att 
arbetsgivaren fullgör sitt undersökningsansvar. Vidare menar man att arbetsgivaren 
fortlöpande undersöker riskerna och bristerna i verksamheten. En grundläggande aspekt skulle 
då vara att se till att det finns rutiner som garanterar att arbetsolyckor och ohälsa som 
uppkommit i arbetet utreds.58 Arbetsgivarens kunskaper om hälsa och miljö ökar med tiden 
men det finns varningssignaler som kan vara svåra att upptäcka. Det kan därför finnas ett 
behov av att göra djupliknande riskanalyser för att så tidigt som möjligt kunna upptäcka 
risker, som ännu inte fått utslag på verksamheten. Sådana inventeringar och riskbedömningar 
bör göras systematiskt och även omfatta de psykosociala faktorerna.59

 

5. Samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare 
I Maria Steinbergs avhandling hänvisar hon till Håkan Hydén, som talar om att de nordiska 
länderna har ett gemensamt karakteristiskt drag i sin lagstiftning. Detta specifika drag betonar 
vikten av samverkan mellan berörda parter för att goda arbetsförhållanden skall kunna uppnås 
och utvecklas och att samverkan då är en förutsättning för detta.60  

5.1 En god arbetsmiljö, inte enbart en arbetsgivarfråga 
Som tidigare nämnt är det arbetsgivaren som har huvudansvaret över arbetsmiljön. Vi har 
även nämnt att arbetstagaren har ett visst ansvar över att en god arbetsmiljö efterlevs. Ur 3 
kap. 2§ AML kan vi utläsa att arbetsgivare och arbetstagare gemensamt ska samverka för att 
åstadkomma en så god arbetsmiljö som möjligt. Arbetsgivarens skyldigheter att samverka 
med arbetstagarna är en stor del utav den verksamhet som finns när det gäller arbetet med att 
förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Arbetsgivaren ska inte enbart samverka med sina 

                                                 
55AFS 2001:01 Systematiskt arbetsmiljöarbete.  
56 Steinberg, Skyddsombudsrätt- samverkan, ansvar och tillsyn, s. 170 
57 Prop. 1990/91:140, s. 39 
58 A. prop., s. 40 
59 Gullberg & Rundqvist, Arbetsmiljölagen, s. 99 
60 Steinberg, Skyddsombud i allas intresse, s. 40 
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egna arbetstagare, utan i vissa fall även med andra arbetsgivare61 och inhyrd arbetskraft62. 
Arbetsgivaren har således ett samordningsansvar.63

De närmaste bestämmelserna om hur samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare ska 
fungera finner vi reglerade i 6 kap. AML Samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare 
m.m. I kapitlet finns regler om hur verksamheten gällande arbetsmiljön ska vara organiserad 
samt vilka områden arbetsgivare, arbetstagare, skyddsombud och skyddskommitté har att se 
över i det lokala arbetsmiljöarbetet. Grundidén bygger på ett samarbete mellan arbetsgivare 
och arbetstagare, som en förutsättning för att åstadkomma bästa möjliga 
arbetsmiljöförhållande.64 Utöver paragraferna i 3 och 6 kap. i AML finns samverkan mellan 
arbetsgivare och arbetstagare reglerade i AMF och i arbetsmiljöverkets föreskrift om 
systematiskt arbetsmiljöarbete, där samverkan är oerhört viktigt för att kunna bedriva 
arbetsmiljöarbetet i det vardagliga arbetet. 65

5.2  Skyddsombudets rättigheter är arbetsgivarens skyldighet 
Skyddsombuden har en omfattande och viktig funktion för att förebygga ohälsa och olycksfall 
i arbetet och deras arbete har även ett stort rättsligt stöd. Uppgifterna kring skyddsombuden 
finns reglerade på ett flertal ställen i arbetsmiljölagen och i arbetsmiljöförordningen.66 En 
övergripande sammanfattning över skyddsombudens uppgifter beskrivs oftast med följande 
tre ord; att företräda, verka och vaka. Vad som menas med orden skall nu förklaras kortfattat. 
Ett skyddsombud skall företräda arbetstagare i arbetsmiljöfrågor, vilket innebär att han ska 
representera arbetstagaren samt agera som talesman, försvarsadvokat och språkrör för denne 
inför arbetsledare, chefer, personalkonsulter, skyddskommittén, företagshälsovården samt 
inför försäkringskassan. Det finns dock grupper som skyddsombuden inte företräder, vilka, 
enligt 1 kap. 3§ AML, är elever och värnpliktiga. Även inhyrd personal eller sådan personal 
som arbetar på ett företag som bedriver entreprenadverksamhet, står utanför de formella 
ramarna för vilka skyddsombuden företräder.67     
 
Den viktigaste uppgiften för skyddsombuden är att verka för en tillfredställande arbetsmiljö. 
Detta innebär bland annat att de ska medverka vid möten där arbetsmiljö diskuteras för att där 
bidra med sin erfarenhet och kunskap på området. Skyddsombuden ska även samverka med 
sina närmaste arbetsledare, arbetstagarna de företräder, med sitt fackförbund, andra 
skyddsombud, skyddskommittén, företagshälsovården, arbetsmiljöverket, försäkringskassan 
och andra statliga organ.68 Har exempelvis en arbetsskada inträffat måste arbetsgivaren 
underrätta skyddsombudet och samråda med honom.69  Anledningen är att skyddsombuden 
skall få information och kunskap om vilka risker som finns på arbetsplatsen för att kunna 
verka så de förebyggs. Det kan även handla om planering av nya eller ändrade lokaler, 
arbetsprocesser, arbetsmetoder etcetera. En del föreskrifter från arbetsmiljöverket nämner 
även att skyddsorganisationen ska delta, vilket i regel innebär att arbetsgivaren, 
skyddsombuden och skyddskommittén medverkar på mötena.70 Även i 7§ AMF, angående 
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skyddsronder, har skyddsombuden rätt att delta och vid upprättandet av handlingsplaner för 
arbetsmiljöarbetet skall de delta, i enlighet med 3 kap. 2a§ AML och 6 kap. 4§ 2st AML.71  
 
I skyddsombudens uppgifter ligger även att vaka över skyddet mot ohälsa och olycksfall.  
Med detta menas att de ska vara vaksamma över hur arbetsgivaren bedriver arbetsmiljöarbetet 
på det område skyddsombudet har rätt att verka över. Finner exempelvis skyddsombudet att 
en lyftanordning är trasig förväntas det av skyddsombudet att han genast kontaktar närmaste 
arbetsledare och meddelar detta. Skall arbetsgivaren genomföra förändringar på arbetsplatsen 
måste han underrätta skyddsombudet om detta innan förändringarna genomförs. Sker 
förändringar som har betydelse för arbetsmiljön på arbetsplatsen måste arbetsgivaren ge 
skyddsombudet meddelande därom, i enlighet men 6 kap. 4§ AML. Skall planeringsmöten 
hållas, som gäller arbetsmiljön för arbetstagarna, måste skyddsombuden inbjudas av 
arbetsgivaren eller dennes representanter. Det räcker inte med att arbetsgivarna anser sig ha 
uppfyllt de förpliktelser de har gentemot de fackliga organisationerna, dvs. att de har fullgjort 
sin informationsskyldighet om den planerade förändringen enligt 19§ MBL. Gäller 
förändringen arbetsmiljöfrågor skall skyddsombudet alltid underrättas om denna och delta 
parallellt med den fackliga organisationen. 72

 

Ett annat exempel, där skyddsombudet har samma skyldighet att underrätta arbetsledaren, är 
vid våld, hot, och kränkning av en arbetstagare. Ett skyddsombud har därutöver också 
möjlighet att tillämpa händelseordningen och stoppningsrätten, där den förstnämnda 
kortfattat innebär att arbetsgivaren ska åtgärda och undersöka påtalade brister på begäran från 
skyddsombudet. Stoppningsrätten, i sin tur, innebär att skyddsombudet har rätt att stoppa 
arbetet på arbetsplatsen då det finns risk för omedelbar fara för arbetstagarna och 
skyddsombudet bedömer att han inte hinner kontakta arbetsledaren innan. Bestämmelser om 
stoppningsrätten finns att tillgå i 6 kap. 7§ AML och dessa kan alltså tillämpas om det hastigt 
uppkommer en allvarlig fara på en arbetsplats. För att stoppningsrätten ska kunna tillämpas 
måste situationen/omständigheterna alltså vara sådan/sådana att skyddsombudet inte hinner 
rådfråga sin arbetsgivare eller att denne inte håller med skyddsombudet. Bryter arbetsgivaren 
mot ett förbud kan skyddsombudet även här tillämpa stoppningsrätten. För att arbetsgivaren 
ska kunna häva arbetsstoppet måste han komma överens med skyddsombudet eller kontakta 
arbetsmiljöverket. Arbetsmiljöverket har i sin tur en skyldighet att genomföra en inspektion 
på arbetsplatsen. Visar det sig sedan att stoppet genomförts utan egentlig grund kan 
skyddsombudet ändå inte bli skyldig att betala skadestånd.73 När en arbetsgivare inte lyssnar 
på en arbetstagare på de brister som han vill påpeka i arbetsmiljön kan arbetstagaren istället 
vända sig till sitt skyddsombud. Skyddsombuden har rätt att utan dröjsmål få en skriftlig 
bekräftelse av arbetsgivaren som kvitto på att han fått information om att skyddsombudet vill 
få bristen åtgärdad eller undersökt inom skälig tid. Vidtar inte arbetsgivaren skyddsombudets 
rättigheter om skriftlig bekräftelse och önskemål om åtgärd eller undersökning, kan 
skyddsombudet vända sig direkt till arbetsmiljöverket.  Enligt 6 kap. 6a§ AML skall då 
skyddsombudet begära prövning från arbetsmiljöverket.74  

5.3  Vilket ansvar har skyddsombuden? 
Ett skyddsombud har flera befogenheter och rättigheter än vad de har skyldigheter i fråga om 
arbetsmiljö. Ett skyddsombud kan aldrig ha något juridiskt ansvar för eventuella brister i 
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arbetsmiljön.  Skulle det förekomma en skada hos en arbetstagare som föranletts på grund av 
brister i arbetsmiljön kan skyddsombudet aldrig bli åtalad eller dömd för att inte ha upptäckt 
eller påpekat de risker som funnits. Den enda rättsliga skyldigheten för skyddsombuden finns 
i 7 kap. 13§ AML gällande tystnadsplikt och sekretess.75  Eftersom ett skyddsombud har rätt 
att ta del av omfattande information från företaget kan arbetsgivaren ibland vara bekymrad 
över att skyddsombudet ska föra känslig information vidare. Man har därför begränsat 
skyddsombudens rättigheter att föra vidare information som kan skada arbetsgivaren. 
Reglerna för hur information får föras vidare skiljer sig mellan den privata och den offentliga 
sektorn. Inom den privata sektorn får inte skyddsombudet röja eller utnyttja information 
rörande yrkeshemligheter, arbetsförfarande, affärsförhållande, enskilds personliga förhållande 
eller förhållande av betydelse för rikets försvar. Det finns emellertid tillfällen då 
skyddsombudet, trots att det kan skada arbetsgivaren, får föra uppgifter vidare. En sådan 
situation kan vara skyldighet att vittna i en rättegång, då det finns speciella lagregler som står 
över de allmänna. Skyddsombudet har även rättigheten att föra vidare information om det 
gäller en nödsituation som rör fara för att liv eller att värdefull egendom skulle kunna skadas. 
Med nödsituation för värdefull egendom menas exempelvis risk för att en lokal skall börja 
brinna. Inom den offentliga sektorn är alla anställda skyldiga att tillämpa bestämmelserna i 14 
kap. 7, 9-10§§ sekretesslagen. De flesta uppgifter inom kommun, landsting och stat är 
offentliga handlingar, men de uppgifter som inte är det räknas som sekretessbelagda. Ur 20 
kap. 3§ följer att den som bryter mot tystnadsplikten kan dömas till fängelse eller böter. Lagen 
gäller för såväl de privatanställda som för de offentligt anställda.76 En annan sak som bör 
påpekas är att ett skyddsombud har likställt ansvar som andra arbetstagare ifall han skulle ta 
bort ett skydd från exempelvis en utrustning. 77 Vid sidan av rättigheter och ansvar, har 
arbetsmiljöförordningen speciella krav på de arbetstagare som skall väljas till skyddsombud. 
Ett skyddsombud skall ha kännedom om arbetsmiljön på den plats den verkar, vilket innebär 
att skyddsombudet skall ha insikt och intresse för arbetsmiljöfrågor och kunskaper över 
arbetsförhållandena som råder. De ska även inneha ett bra omdöme och förståelse för 
arbetsmiljöfrågor. Dessa krav går att läsa ur 6§ AMF.78

5.4  Olika slag av skyddsombud 
Vi har hittills pratat om skyddsombud som ett enda begrepp men skyddsombud kan 
egentligen ses som ett samlingsnamn för fyra olika slag av skyddsombud. 
Huvudskyddsombuden, som är en av de fyra, har ett samordningsansvar. Ett 
huvudskyddsombud ska utses när det finns mer än ett skyddsombud vid ett arbetsställe.79  
Finns det bara ett skyddsombud så har han samma uppgifter som ett huvudskyddsombud. 
Huvudskyddsombuden har rätt att överklaga beslut som fattats av arbetsmiljöverket enligt 9 
kap. 3§ AML. De regionala skyddsombuden, som är en annan typ av skyddsombud, skall 
företräda arbetstagarna på små arbetsställen. Små arbetsställen är arbetsplatser som har under 
50 anställda. Ytterligare en grupp är de lokala skyddsombuden, som kännetecknas av att de 
har ett visst skyddsområde, vari de verkar. Den fjärde formen av skyddsombud är 
elevskyddsombud. Dessa skyddsombud svarar för elever i årskurs 7 och uppåt, men deras 
rättsliga möjligheter och uppgifter som skyddsombud är begränsade. 80  
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5.5 Skyddsombud får inte hindras i sitt arbetsmiljöarbete 
Skyddsombudens uppgift är att verka för en tillfredställande arbetsmiljö och bevaka brister i 
arbetsmiljön. De får varken hindras av arbetsgivaren eller arbetstagarna81 . En situation där 
skyddsombuden dock kan hindras är när företagets lönsamhet hamnar i konflikt med 
skyddsombudens krav att förbättra arbetsmiljön. Det kan handla om tillfällen då 
skyddsombudet påpekar att arbetsgivaren inte följer arbetsmiljölagen eller föreskrifter från 
arbetsmiljöverket. Ett skyddsombud får heller inte hindras att genomgå en utbildning som 
bidrar till att han vet vad uppdraget innebär och vilka risker som finns på arbetsplatsen.82 
Förhindras skyddsombudet i sitt arbetsmiljöarbete har han rätt till skadestånd, i enlighet med 
6 kap. 11§ AML. Skadestånd kan också komma på fråga när skyddsombudet behandlas sämre 
på grund av sin ställning som skyddsombud. Exempelvis om de får lägre lön eller sämre 
arbetsförhållanden. En förutsättning för att ett skadestånd ska betalas ut är att en skada har 
uppstått. Vid den rättsliga prövningen skall det tas hänsyn till om skyddsombudet lidit 
ekonomisk skada, det vill säga inte fått lönehöjning på grund av sin ställning eller blivit 
kränkt i sin arbetsuppgift som skyddsombud. Tvister om skadestånd ska betalas ut av 
arbetsgivaren och handläggs enligt lagen om rättgången i arbetstvister (LRA). Cirka 98 % av 
alla skyddsombud är valda av en arbetstagarorganisation som har kollektivavtal med 
arbetsgivaren. Skyddsombud som är utsedda en facklig organisation som är bunden av ett 
kollektivavtal med arbetsgivaren, omfattas också av förtroendemannalagen.83 Med detta 
menas att vid tvist om skyddsombudets rättigheter har de tolkningsföreträde enligt 9§ FML. 
Det innebär också att de i vissa fall kan ges företräde till fortsatt arbete och stå utanför 
turordningen vid uppsägning med anledning av arbetsbrist.84 En arbetsgivare som hindrar ett 
fackligt verksamt skyddsombud, av något av de ovanstående exemplen, kan även bli 
skadeståndskyldig till den fackliga organisationen, i enlighet med 10§ FML. När en 
arbetstagare hindrar eller kränker ett skyddsombud skall tvisten huruvida skadestånd skall 
betalas ut eller ej, prövas av en allmän domstol.85

5.6  Skyddskommittén 
En skyddskommitté är ett rådgivande organ till arbetsgivaren och den skall samverka med 
skyddsombuden gällande arbetsmiljöfrågor på arbetsplatsen. 

Om ett företag har fler än 50 arbetstagare skall en skyddskommitté med både representanter 
från arbetsgivaren och arbetstagarna upprättas, 86 vilket utförs genom att arbetsgivaren 
skriftligen underrättar arbetsmiljöverket och alla som finns på arbetsplatsen. I underrättelsen 
skall det finnas namn på vilka som ingår i kommittén. Vilka och hur många ledamöter som 
ska förekomma med i skyddskommittén väljs av arbetsgivaren och den fackliga 
organisationen. Finns det ingen facklig organisation, utser arbetstagarna själva ledamöterna. 
Vid en del företag finns upprättade arbetsmiljö- eller samverkansavtal som uppger hur många 
ledamöter som ska vara med. I skyddskommittén är det viktigt att det finns en person i 
företagsledande position som har befogenheter att driva igenom omfattande beslut med 
anledning av att skyddskommittén skall kunna genomföra åtgärder som beslutats. Utöver en 
person med företagsledande befogenheter skall det finnas med någon från fackets styrelse och 
ett skyddsombud, enligt 8§ AMF. Skyddskommittén bör träffas minst en gång var tredje 
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månad.87 Vid oenighet mellan ledamöterna ska de kontakta arbetsmiljöverket för att få 
rättsligt stöd som reglerar arbetsmiljöförfattningarna. Precis som skyddsombuden har 
ledamöterna i skyddskommittén rätt till ledighet och lön i samband med de uppdrag de utför. 
De arbetstagarledarmöter som är valda av en facklig organisation och som är bundna av 
kollektivavtal med arbetsgivaren har även precis som skyddsombuden stöd av FML.88  

6.  Arbetsmiljöverket  
6.1 Som tillsynsmyndighet och förebyggande organisation 
Då arbetsmiljölagens huvudsakliga syfte är att förebygga ohälsa och olycksfall är arbetsmiljö 
och arbetsmiljöarbetet inte enbart av intresse för arbetstagare, arbetsgivare och 
arbetsmarknadens organisationer, utan likväl för hela samhället. Detta innebär att det är av 
yttersta vikt att lagen om arbetsmiljö följs av samtliga parter och att man kan hitta vägar att 
utveckla arbetet med arbetsmiljön i en positiv riktning. Det är därför essentiellt att det finns 
ett slags kontrollerande organ i samhället som utövar tillsyn i form av att se till att eftersträvan 
till positiv utveckling sker samt att lagen om arbetsmiljö verkligen efterlevs. 
Arbetsmiljöverket är ett sådant organ och har, genom sina föreskrifter inom arbetsmiljö som 
klarlägger och utvecklar arbetsmiljölagens bestämmelser, i praktiken hög pondus som kan 
likställas med lagen. Arbetsmiljöverket belyser bestämmelserna och gör dem samtidigt 
konkreta och tillämpliga i sina föreskrifter. Vissa föreskrifter kan Arbetsmiljöverket även 
utfärda sammankopplade med sanktionsavgifter, som kan påföras om den aktuella föreskriften 
inte följs. Föreskrifter som innehåller kontroller, besiktningar och krav på godkännanden är 
exempel på sådana föreskrifter.89 Arbetsmiljöverket har, utöver ovannämnda, även till uppgift 
att ge vägledning i det praktiska arbetet och utfärdar därför rekommendationer, råd och 
upplysningar för detta ändamål. Arbetarskyddsfrågor som avser personer med diverse 
arbetshandikapp samt de särskilda risker som finns för invandrare i samband med 
språksvårigheter och ovana vid arbetsförhållanden är områden som Arbetsmiljöverket särskilt 
måste fästa avseende vid i sitt arbete med tillsyn och författning.90 Som tillsynsmyndighet 
benämns Arbetsmiljöverket Arbetsmiljöinspektionen och har som sådan myndighet en så 
kallad direkt tillsyn över arbetsmiljön och bedrivandet av arbetet med arbetsmiljön. Som 
påföljd kan en arbetsgivare, som inte efterlever en föreskrift från Arbetsmiljöverket, bli 
meddelad ett föreläggande eller ett förbud från tillsynsmyndigheten. Detsamma gäller om 
tillsynsmyndigheten bedömer att någonting på arbetsplatsen är ohälsosamt eller farligt. 
Föreläggande och förbud kan även sammanföras med ett vite, som utdöms av länsrätten, om 
inte arbetsgivaren åtlyder föreläggandet eller förbudet som Arbetsmiljöverket utfärdat.  
Länsrätten utdömer även sanktionsavgift i de ärenden som gäller sanktionsavgiftsbelagda 
föreskrifter som inte efterlevts. Rollen som tillsynsmyndighet har tidigare legat på 
Yrkesinspektionen, som numera ingår i Arbetsmiljöverket och inte längre innehar formen som 
självständig myndighet.91Arbetsmiljöverket har dock ett nära samarbete med 
arbetslivsinstitutet, där det åligger institutet att se till att kompetens och kunskap utvecklas 
inom ramen för den arbetsmiljöforskning som de också ska bedriva. Institutet ska uppdatera 
och ge information till Arbetsmiljöverket gällande planerad forskning och svara för spridning 
av information om arbetsmiljöforskningen i övrigt. Därutöver ansvarar de även för att ha en 
god samverkan med andra vetenskapliga institutioner, myndigheter, universitet och högskolor 

                                                 
87 8a§ AMF 
88 Steinberg, Skyddsombudsrätt - samverkan, ansvar och tillsyn, s. 102. 119-123 
89 Iseskog,  Arbetsmiljölagen, en översikt, s. 19 f. 
90 Ericsson & Gustafsson, Arbetsmiljölagen, s. 186 
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i Sverige och utomlands och skall som institution också ge råd och underlag för 
Arbetsmiljöverkets föreskrifts- och tillsynsarbete. Det åvilar även institutet att stödja 
utbildning inom arbetslivsområdet och för företagshälsovård samt att främja forskning kring 
kvinnors arbetslivsvillkor. Arbetsmiljöverket skall fungera som ett rådgivnings- och 
informationsorgan, som dels bedriver ett informationssystem gällande arbetsskador och för 
offentlig statistik över dessa, samt dels deltar i arbetsmiljöinstitutets utbildningar. Därtill ska 
Arbetsmiljöverket även med berörda organisationer och myndigheter gemensamt arbeta för 
att följa och främja utveckling inom företagshälsovård.92

6.2  Påföljder  
Den offentliga tillsynen utförs, som sagt, utav arbetsmiljöverket och av den inspekterande 
personalen som finns på tio olika distrikt i Sverige. Val utav arbetsställe som skall inspekteras 
prioriteras utifrån de mest skadedrabbade branscher och verksamheter som finns. 93 Skulle det 
uppstå en situation där arbetsmiljöinspektionen i sitt tillsynsarbete hittar brister i arbetsmiljön 
på en arbetsplats, skall de först och främst försöka få arbetsgivaren att frivilligt rätta till 
bristerna. I praktiken innebär det att arbetsgivaren får på sig en viss tid att redovisa inför 
arbetsmiljöinspektionen att de tänker lösa problemet och hur de tänker gå tillväga.94 
Inspektionsmeddelandet är inte formellt bindande men uttalar sig om vad som behövs göras 
för att förbättra arbetsmiljön enligt tillsynsmyndighetens bedömning.  Om inga åtgärder vidtas 
från arbetsgivaren eller om denne inte lämnar något besked i tid, kan arbetsmiljöverket 
genomföra ett beslut med bindande krav. 95

6.3  Föreläggande eller förbud 
Vi nämnde tidigare att arbetsmiljöverket kunde använda sig av vissa tvångsmedel/krav för att 
förbättra arbetsmiljön. Det ska dock åter påpekas att Arbetsmiljöverket som tillsynsmyndighet 
har som uppgift i första hand att bistå med hjälp och råd vid bristande arbetsmiljö och ge 
anvisningar på hur den kan förbättras .96 Vilka tvångsmedel kan då arbetsmiljöverket utfärda 
och när kan de bli aktuella? Arbetsmiljöverkets krav kan bland annat vara ett ingripande från 
arbetsmiljöinspektionen om ett föreläggande eller förbud.97 Tillsynsmyndigheten kan alltid 
vidta åtgärder i form av föreläggande eller förbud även när de vill meddela föreläggandet eller 
förbudet i förebyggande syfte.98

Förelägganden kan hantera ett brett urval av frågor, i dessa innefattas alla sorters 
arbetsmiljöärenden och arbetsmiljöproblem. Med föreläggande menas att arbetsmiljöverket 
uppmanar arbetsgivaren att det finns missförhållanden på arbetsplatsen som måste förbättras. 
I föreläggandet beskrivs de krav som måste uppfyllas för att missförhållandena ska åtgärdas. 
Med förbud innebär att arbetsgivaren exempelvis inte får använda vissa produkter eller 
maskiner. Förbudet i sig är skarpare än föreläggandet och används då myndigheten bedömer 
att förbudet är nödvändigt för att få arbetsgivaren att följa arbetsmiljölagen. 99

                                                 
92 Ericsson & Gustafsson, arbetsmiljölagen, s. 186 f. 
93 Arbetsmiljöverket, Arbetsmiljöansvar och straffansvar - två helt olika saker, s. 12 
94 Iseskog, Arbetsmiljö för alla, s. 40 
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97 Iseskog, Arbetsmiljölagen - en översikt, s. 25 f. 
98 Ericsson & Gustafsson, Arbetsmiljölagen, s.192-194 
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Tillsammans med förbudet eller föreläggandet kan arbetsmiljöverket välja om de vill sätta ut 
ett vite eller avstå beroende på om arbetsmiljöverket är av den uppfattningen att kraven inte 
kommer att efterlevas. Med vite menas ett penningbelopp som kan utdömas av länsrätten. 100

Länsrätten kan döma ut hela eller delar av vitet om ett beslut vunnit laga kraft och 
arbetsgivaren inte genomfört de insatser som krävts av honom. Först måste dock en ansökan 
från Arbetsmiljöverket ha överlämnats till länsrätten. Vitets omfång fastställs med avseende 
på det belopp som uppskattas vara det nödvändiga för att få arbetsgivaren att genomföra 
åtgärderna samt utifrån kostnaderna för åtgärdernas genomförande. 101 Det finns ytterligare 
medel att tillgå om arbetsmiljöverket tror att förbudet inte kommer att respekteras. 
Arbetsmiljöverket kan säkerställa förbudet, vilket innebär att de kan besluta om försegling 
eller liknande avstängningar av anläggningar, utrymme eller anordningar. Detta görs genom 
sigillering eller annan tillslutning. En förutsättning för att en sådan handling skall träda i kraft 
är dock att det krävs ett särskilt beslut. Utan hinder för att överklagas kan tillsynsmyndigheten 
bestämma att ett sådant beslut skall verkställas.  

6.4  Vilka blir konsekvenserna av att föreläggandet och förbudet inte 
respekteras? 
Skulle avspärrningarna mot anläggning, utrymme eller anordning inte respekteras kan det bli 
fråga om straffansvar enligt 17 kap. 13§ BrB. Tillsynsmyndigheten kan även be om hjälp från 
polis att utföra de förbuden som nämnts, enligt 7 kap. 5§ AML.  I enlighet med 7 kap. 7§ 
AML framkommer även att föreläggandet eller förbudet gäller alla som är skyddsansvariga 
enligt 3 kap. 2-12§ AML, det vill säga arbetstagare, arbetsgivare med flera. 102 Vi nämnde 
ovan att den som bryter mot försegling kan bli straffansvarig enligt 17 kap. 13§ BrB. För att 
säkerställa att arbetsmiljölagstiftningen följs och att föreläggandet och förbudet från 
arbetsmiljöverket efterlevs finns straffansvar även reglerat i 8 kap. 1§ AML för brott mot 
föreläggande och förbud. Enligt 8 kap. 1§ kan den som genom uppsåtligt (avsiktligt) eller av 
oaktsamhet (vårdslöshet) dömas till böter eller fängelse i högst 1 år om man bryter mot 7 kap. 
7-9§§ om föreläggande eller förbud.103 Det förutsätter att inget vite har förenats med 
föreläggandet eller förbudet. Fördelen med vite är att det riktas mot en juridisk person till 
skillnad från straff. Det finns även möjlighet att vitet blir högre än det normala högsta belopp 
som skulle dömas ut med dagsböter. 104

6.5  Arbetsmiljöverkets föreskrifter och dess sanktioner 
En central del i Arbetsmiljöverkets arbete är att utfärda föreskrifter och allmänna råd kring 
tillämpningen av lagarna om arbetsmiljö och arbetstid. Föreskrifternas uppgift är att förtydliga 
lagens mer allmänt hållna bestämmelser genom konkreta krav, som står klarlagda i 
föreskriften. 105 Vissa föreskrifter är till för mycket specifika verksamheter eller aktiviteter, 
men i princip kan en föreskrift beröra alla möjliga olika saker. Man kan dock uppmärksamma 
tre olika typer av föreskrifter, vilka är; direkt straffsanktionerade föreskrifter, indirekt 
straffsanktionerade föreskrifter samt sanktionsavgiftsbelagda föreskrifter. 
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6.6  Direkt straffsanktionerade föreskrifter 
Föreskrifter som är av det ovannämnda slaget framlägger alltid i själva föreskriftstexten att de 
är direkt sanktionerade. Detta sker under rubriken ”straffbestämmelser” eller under ”särskilda 
bestämmelser”. Att en föreskrift är direkt sanktionerad innebär att den arbetsgivare som bryter 
mot reglerna i föreskriften alltid får straffbara konsekvenser. Detta även om beteendet eller 
handlingen som stred mot föreskriften inte innebar att någon dog, skadades eller blev sjuk. 
Det räcker således att bryta mot föreskriften för att straffas för sitt regelbrott. 

6.7  Indirekta straffsanktionerade föreskrifter 
Den arbetsgivare som bryter mot en indirekt straffsanktionerad föreskrift och detta får till 
följd att någon dör, skadas eller blir sjuk medför att arbetsgivaren måste ”vidta alla åtgärder 
som behövs”, enligt lagstadgad formulering, varigenom han annars kan bli straffad för sitt 
regelbrott.  

En arbetsgivare som på något sätt brutit mot en sanktionsavgiftsbelagd föreskrift enligt 8 kap. 
5§ AML gör sig skyldig till att betala en särskild avgift för sin överträdelse. Sanktionsavgiften 
skall vara som lägst 1000 kronor och får maximalt stiga upp till 100 000 kronor. Det måste 
framgå i föreskriftens innehåll att den är sanktionsavgiftsbelagd samt hur beräkningen av 
avgiften går till. De föreskrifter som Arbetsmiljöverket får sanktionsavgiftsbelägga är 
föreskrifter som innehåller kontroller, provtagningar och besiktningar av tekniska 
anordningar, ämnen, arbetsprocesser, arbetsmetoder eller anläggningar samt sådana 
föreskrifter som omfattar krav på godkännande. Accepterar inte arbetsgivaren den, av 
arbetsmiljöinspektionen begärda, sanktionsavgiften kan ärendet dras inför länsrätten, som då 
bedömer arbetsgivarens skyldighet i frågan.  

6.8  Alla föreskrifter är indirekt straffsanktionerade 
De flesta föreskrifter är enbart indirekt straffsanktionerade. Det finns dock ett mindre antal 
föreskrifter som är sanktionsavgiftsbelagda samt direkt straffsanktionerade. Det bör 
observeras att de föreskrifter som enbart är indirekt straffsanktionerade inte är mindre 
juridiskt förpliktigade än de övriga bestämmelserna, utan att även de är ett sätt att följa 
arbetsmiljölagen. 106 En skillnad mellan att tillges sanktionsavgift och att dömas till 
straffansvar är att det inte krävs att överträdelsen skett uppsåtligen eller av vårdslöshet för att 
dömas till att betala en sanktionsavgift. Anledningen till att sanktionsavgifter infördes beror 
på att det kan vara problematiskt att finna någon enskild person skyldig vid en 
brottsutredning. Det uppstår ofta oklarheter kring vilket faktiskt inflytande den formellt 
ansvarige haft vid ett händelseförlopp. Sådana utredningar är komplicerade och kostar såväl 
tid som pengar och det slutar sällan i ett fastställande vem som varit straffrättsligt ansvarig. 
Däremot är föreskrifterna som kan förses med sanktionsavgift enkla till sin art och det är lätt 
att konstatera om överträdelse ägt rum. Exempelvis om det förekommit slarv med den egna 
besiktningen.107

6.9  Överklagande av arbetsmiljöverkets beslut 
För att överklaga arbetsmiljöverkets beslut gäller reglerna för överklagan enligt 
förvaltningslagen.  Detta sker genom att en skrivelse skickas den till berörda myndigheten 
som meddelat beslutet. För att skrivelsen ska vara giltig krävs att den skickas in inom tre 
veckor från och med att man fått ta del av beslutet, annars skall myndigheten avslå den. Det 
finns förvisso undantag ifall förseningen beror på att det har lämnats felaktig underrättelse om 
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överklagande från myndigheten. Skrivelsen får heller inte avslås om den kommit in till den 
myndighet som skall pröva överklagandet inom den tid för överklagande som gäller ovan. 
Föreläggande och förbud från arbetsmiljöverket är överklagbara men inte skrivelser som 
endast omfattar yttrande, upplysningar, råd eller inspektionsmeddelanden. Arbetsmiljöverkets 
beslut skall överklagas till den allmänna förvaltningsdomstolen i det län som det lokala kontor 
arbetsmiljöverket först prövat ärendet i. Länsrättens beslut kan sedan överklagas till 
kammarrätten, men först efter att kammarrätten har meddelat prövningstillstånd, enligt 
förvaltningsprocesslagen. Regeringsrätten, som sista instans, prövar först och främst 
prejudicerande fall. Beslut från Arbetsmiljöverket kan i vissa undantag överklagas till 
regeringen, bland annat när det gäller beslut i ärenden om skyddsansvar för tillverkare, 
importörer eller leverantörer av tekniska anordningar eller farliga ämnen, dels beslut i viss 
dispens och tillståndsärenden avseende minderårigregleringen. Arbetsmiljöverket kan 
följaktligen även överklaga beslutet om domstolarna kommit fram till ett annat resultat än 
arbetsmiljöverket. Detta kan göras både i länsrätten och i kammarrätten.108

 

7. Arbetsmiljöbrott enligt arbetsmiljöbalken  
I 3 kap. 10§ BrB regleras ansvarsbestämmelser vid allvarliga missförhållanden i arbetsmiljön. 
Lagen ska tillämpas vid vållande av annans död, kroppsskada eller sjukdom eller då någon, 
genom att ha försummat vad som förpliktigats honom enligt lagen om arbetsmiljö, framkallat 
fara för annan. Därtill gäller även tillämpningen av ansvarsbestämmelserna då någon 
försummat vad som förpliktigats honom i enlighet med arbetsmiljöförordningen och sådana 
föreskrifter som utfärdats av arbetarskyddsstyrelsen i överensstämmelse med arbetsmiljölagen 
och förordningen. För att lagen ska kunna tillämpas krävs det ett orsakssamband mellan 
åsidosättandet av lagen och effekten av den. För att ansvar ska vara åsidosättande förutsätts 
det att någon uppsåtligen eller genom att vara oaktsam försummar de regler som finns i 
arbetsmiljölagen om att förebygga ohälsa och olycksfall, och att detta då leder till annans död, 
kroppsskada, sjukdom eller framkallad fara för annan. Vad som då egentligen menas med 
begreppen uppsåtligen och oaktsam kan beskrivas som antingen en aktiv handling eller 
genom underlåtenhet att vidta åtgärder, där den sistnämnda är betydligt vanligare.  

Det är den som har skyddsansvaret för arbetsmiljön som kan ställas inför rätta för 
arbetsmiljöbrott och ansvaret faller främst på arbetsgivaren. I de företag som är verksamma 
som juridiska personer på arbetsmarknaden är det ledamöterna som sitter i den juridiska 
personens ledning som förfogar över skyddsansvaret enligt praxis. Att ledamöterna har detta 
förfogandeansvar grundar sig i att de anses ha en avgörande inverkan på verksamhetens 
bedrivande.  Har någon blivit dömd för arbetsmiljöbrott enligt 3 kap. 10§ BrB skall han inte 
dömas enligt 3 kap. 7-9§§ BrB för samma gärning han redan dömts för. Det spelar ingen roll 
om den person som blivit utsatt för fara tillhör arbetstagarkretsen eller inte för att 
arbetsgivaren ska kunna bli dömd för arbetsmiljöbrott. Den som gör sig skyldig till 
arbetsmiljöbrott döms i enlighet med 3 kap. 7§ BrB vållande till annans död, 3 kap. 8§ BrB 
vållande till kroppsskada eller sjukdom och 3 kap. 9§ BrB framkallande av fara för annan. 
Dessa tre paragrafer skiljer sig alltså från 3 kap. 10§ BrB som gäller arbetsmiljöbrott, medan 
de andra tre allmänna straffbestämmelserna, 7-9§§ BrB, anger vilka konsekvenserna kan bli. 
De tre paragraferna kan även bli aktuella om det inte går att bevisa orsakssambandet mellan 
åsidosättandet av de skyldigheter som finns enligt AML och effekten av dem, då kan den 
ansvarige istället bli dömd enligt de allmänna bestämmelserna. Något det läggs stor vikt på i 
bedömningen av brottets allvarlighetsgrad är hur grovt åsidosättandet av skyldigheterna att 
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förebygga ohälsa eller olycksfall enligt arbetsmiljölagen förefaller vara i det enskilda fallet. 
Ett uppsåtligt åsidosättande av skyldigheterna ses som allvarligare än ett oaktsamt sådant, 
men vidare bedöms även ett åsidosättande som inneburit uppenbara och svåra olycksrisker 
som betydligt allvarligare. 109

7.1 Företagsbot och skadestånd 
Vid sidan av straffen infördes en ny sanktion 1 juli 1986 som kunde utdömas vid sidan av ett 
personligt straff, nämligen företagsbot.110 Sanktionen kan komma på fråga när en 
näringsidkare begått ett brott i verksamheten den råder över. Det krävs att brottsligheten 
medfört ett grovt åsidosättande av särskilda skyldigheter eller av allvarligt slag.111 Det kan 
exempelvis handla om att näringsidkaren inte ansetts ha gjort tillräckligt för att förebygga 
brottsligheten. Vid situationer där brott varit riktade mot företaget eller som helt enkelt 
framstått som oskäligt ska företagsbot inte åläggas. 112 Storleken på företagsboten skall 
beslutas till lägst 5000 kronor och högst 10 miljoner kronor.113  Hur stor företagsboten sedan 
skall vara i det enskilda fallet beror bland annat på vilka chanser som funnits att förhindra 
brottsligheten samt vilka åstadkomna eller möjliga vinster som brottsligheten ger upp upphov 
till.114 Det finns även möjlighet för domstolarna att jämka eller efterge boten om de i 
domstolen finner ”särskilda omständigheter som skulle motivera det”.115 Företagsbot kan inte 
anses som ett straff, eftersom straff endast kan åläggas fysiska personer. Det går dock att säga 
att en företagsbot i praktiken får samma funktion som ett straff.116 I fråga om skadestånd 
förekommer det inte ofta, eftersom arbetsgivare vanligen har skrivna försäkringar, 
arbetsmarknadsförsäkringar, som täcker upp när det är fråga om allmänt skadestånd, enligt 
skadeståndslagen.117     
     

7.2  Vem blir straffansvarig?  
Med arbetsgivaren, som i första hand är skyddsansvarig och oftast VD för de övriga 
styrelseledamöterna i aktiebolaget, krävs det en delegering av arbetsmiljöansvaret hos stora 
företag. Det kan ibland vara svårt, eller rent ut sagt omöjligt, att hålla koll på och kunna alla 
riktlinjer som ska följas för att undvika ohälsa och olycksfall i arbetet. Det krävs för övrigt, 
enligt 3 kap. 2a§ AML och föreskriften om Systematiskt arbetsmiljöarbete, att man ska arbeta 
aktivt i det dagliga arbetet för att motverka ohälsa och olycksfall. Denna uppgift kan vara svår 
att utföra för en enskild person vid ett större företag, då det kan vara problematiskt att som 
ensam ha översikt över verksamhetens arbetsmiljöarbete. En god delegering är alltså nog så 
viktig.  Men för att en delegering ska ha någon betydelse vid en eventuell rättegång, krävs det 
att den som blivit delegerad haft tillräcklig beslutsbefogenhet, tillräckliga kunskaper och 
tillräcklig erfarenhet för att kunna besitta ett sådant arbetsmiljöansvar. Det krävs således att 
den som fått delegeringen varit försumlig eller haft bristande tillsyn för att ledningen och 
VD:n ska bli fri från straffansvar. Finns det oklarheter i ansvarsfördelningen faller ansvaret på 
ledningen. Det krävs därför delegeringsscheman och checklistor för att kunna övervaka 
arbetsmiljöansvaret. Ett sådant schema finns vanligtvis hos olika befattningshavare på olika 
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nivåer, exempelvis hos arbetsledare, teknisk chef, platschefer etc. En intressant del i 
straffansvaret är den när en arbetstagare, som av vårdslöshet skadar eller utsätter annan för 
fara, inte kan ställas till svars för arbetsmiljöbrott enligt BrB, såsom en arbetsgivare och hans 
ställföreträdare kan. Istället får arbetstagaren ställas till svars enligt de allmänna 
straffbestämmelserna, i enlighet med 3 kap. 7-9§§ BrB. Tillfällen då arbetstagaren kan bli 
straffansvarig är då denne inte respekterar den skyddsanordning som finns, genom att ta bort 
den eller sätta den ur bruk, vilket anges i 8 kap. 2§ punkt 4 AML.118

7.3  Vilka rättsliga påföljder kan väntas vid arbetsmiljöbrott? 
3 kap. 7§ BrB  

• Den som av oaktsamhet orsakar annans död, döms för vållande till annans död till 
fängelse i högst 2 år eller om brottet är ringa, till böter. Är brottet grovt, döms denne 
till fängelse, lägst sex månader och högst sex år.  

3 kap. 8§ BrB 
• Den 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 denne till fängelse i högst fyra år. 
 

3 kap. 9§ BrB 
• Utsätter någon, av grov oaktsamhet, annan för livsfara eller fara för svår kroppsskada 

eller allvarlig sjukdom, döms denne för framkallande av fara för annan till böter eller 
fängelse i högst två år. 

7.4  Skillnader mellan arbetsmiljöansvar och straffansvar 
På många sätt kan straffansvaret liknas vid arbetsmiljöansvaret, men det är viktigt att 
uppmärksamma att det är två helt skilda begrepp som inte bör förväxlas med varandra. Den 
mest centrala skillnaden är att arbetsmiljöansvaret syftar till förebyggande arbete med 
arbetsmiljö, medan straffansvar är något som blir aktuellt först efter att en olycka inträffat. 
Arbetsgivaren ska alltså, genom att han är ålagd ett visst arbetsmiljöansvar, se till att ingen på 
arbetsplatsen blir sjuk eller skadas av arbetet som där bedrivs. Inträffar det dock en olycka i 
arbetet är arbetsgivaren, eller den som domstolen bedömer som ansvarig, ålagd ett, av olyckan 
efterföljande, straffansvar. Straffansvaret kan dock enbart göras gällande under förutsättning 
att någon handlat med uppsåt eller av oaktsamhet och som ovan nämnt till den som domstolen 
bedömer som ansvarig för olyckan. Några sådana kriterier för arbetsmiljöansvar finns 
däremot inte. Med uppsåt menas att någon avsiktligen vidtagit åtgärder som inneburit att 
olyckan inträffade och med oaktsamhet avses vanligen att någon eller några personer låtit bli 
eller slarvat med att vidta åtgärder som kunnat hindra en uppkommen skada. Straffansvar kan 
inte riktas mot juridiska personer, till skillnad från arbetsmiljöansvaret, vilket också är en 
betydande skillnad mellan de bägge begreppen. Enbart fysiska personer kan bli ålagda ett 
straff, medan såväl juridiska som fysiska personer kan bli ålagda ett arbetsmiljöansvar.119

 

 

                                                 
118  Ericsson & Gustafsson,  Arbetsmiljölagen, s. 208 f. 
119 Arbetsmiljöverket. Arbetsmiljöansvar och straffansvar, s. 18 
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8.  Empirisk undersökning gällande skyldigheter, 
ansvar och samverkan i praktiken 
8.1 Bakgrund  
Eftersom arbetsmiljölagen lämnar stort handlingsutrymme åt arbetsgivaren i det förebyggande 
arbetet mot ohälsa och olycksfall, har vi valt att se hur bestämmelserna tillämpas och anpassas 
i praktiken. Undersökningen har genomförts på ett stort företag inom pappersindustrin. För att 
kunna se närmare på bestämmelserna kring skyldigheter, ansvar och samverkan har vi riktat 
in oss på den del av produktionen där truckarbete utförs. Anledningen till att vi sedan valde 
truckar är att arbetsmiljöverket, utifrån statistik, fastställt att det är en utav de farligaste 
verksamheterna. På företaget, i vilket undersökningen utfördes, fanns ett stort antal tjänster 
med truckarbete. 
 

8.2  Intervju med produktionschef, arbetsledare och personalchef 
När vi frågar vederbörande om de anser att de blivit väl informerade om företagets riktlinjer 
för hur arbetsmiljöarbetet skall bedrivas, så får vi ett samstämmigt svar från samtliga. De 
anser sig ha fått all den information som behövs. Skulle det vara något som är oklart tas ett 
eget initiativ för att få fram den information som behövs i de databaser som finns att tillgå. 
Företagets mål och visioner kan ibland tyckas, från olika håll, vara svåruppnåeliga. Vidare 
sägs det att viljan finns, men att orken ibland inte räcker till. Därutöver nämns även den 
ekonomiska faktorn som en avgörande del i det hela. Uttrycket ”tid är pengar” kommer då på 
tal och respondenterna är överrens om att arbetsmiljöarbetet kräver mycket tid. Vikten av en 
väl fungerande arbetsmiljö betonas dock. Personalchefen menar att tiden som går åt till 
arbetsmiljöarbetet skulle kunna reduceras om varje chef skulle strukturera upp sin tid på ett 
sätt som var behjälpligt för det vardagliga arbetet. Det betonas hur viktigt det är att disponera 
sin tid på ett bra sätt. Det skulle då vara lättare att få in arbetsmiljöarbetet i det vardagliga 
arbetet, ansåg han. Synsättet att arbetsmiljöarbetet skulle vara en belastning, menade han 
skulle försvinna om tyngd lades på en förbättrad disponering av tid. Då vi frågar 
intervjupersonerna om de kan beskriva det systematiska arbetsmiljöarbetet får vi likartade 
svar från alla de intervjuade med chefsbefattning. Samtliga utgår ifrån att det då är 
skyddsronder det handlar om, som genomförs för att säkerställa arbetsmiljön, och berättar 
därför om dem. Skulle det upptäckas brister i arbetsmiljön tas detta senare upp i en central 
skyddskommitté. Därefter tas bristerna upp i de lokala skyddskommittéerna. Utifrån 
skyddsronderna besiktas även maskiner, vari det bland annat ingår att se över de tekniska 
anordningarna, så att det inte föreligger risk för olycka. 
 
En intressant aspekt, som vi ställde oss frågande till under intervjuerna, var hur 
intervjupersonerna trodde att de anställda såg på företagets arbetsmiljöarbete, 
arbetsmiljöpolicy och dess mål. Produktionschefen menade att motsättningar ibland kunde ske 
på grund av att det fanns anställda som alltid ville driva frågor ut till sin spets. Vidare sade 
han att det skulle vara omöjligt att bedriva verksamheten om medarbetarna skulle vara så 
framkantiga, som han uttryckte det, och han nämnde också att förnuftet var en stor 
utgångspunkt. Det fanns också de anställda som vara raka motsatsen, beskrev han, och 
fortsatte med förklaringen att det antagligen berodde på att de var likgiltiga till företagets 
arbetsmiljöarbete, arbetsmiljöpolicy och dess mål. Arbetsledaren var överrens om att de 
anställda ansåg att arbetsmiljön hade förbättras de senaste åren. Det hade man fått tydliga 
indikationer om, berättade han. När vi intervjuade arbetsledaren om hur deras syn på företaget 
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var gällande hur, såväl den fysiska som den psykiska arbetsmiljön skulle bedrivas, fick vi 
följande svar. Samtliga intervjupersoner var överrens om att de anställda var duktiga på att 
förebygga den fysiska belastningen, men när det gällde hanteringen av psykisk belastning 
upplevde en av cheferna att det var något som var i behov av förbättring. Han påpekade att 
ingreppen kom för sent och att det som låg till grund för problematiken var att det var ett svårt 
område att behandla. Vi ställde oss även frågande till om det förekom konflikter avdelningar 
emellan. Här valde vi att lägga fram funderingarna kring konflikterna till personalchefen, då 
vi bedömde att han kunde besvara frågan utifrån ett relativt objektivt perspektiv. Svaret vi fick 
var att det givetvis fanns gränssnitt, där det var upplagt för friktioner, men att man inte hade 
upplevt någon större konflikt. En fråga som kom upp på tal var om det var vanligt 
förekommande med arbetsolyckor på företaget. Det har inte förekommit några allvarligare 
olyckor, var respondenterna överrens om, men det förekom exempelvis någon klämd tumme 
då och då. Detta berodde dock på slarv ansågs det.  En chef uttryckte dock en viss oro 
angående detta. Han menade att verksamheten var tung, att det arbetades med tunga detaljer. 
Om olyckan skulle träda fram skulle konsekvenserna bli väldigt allvarliga, fortsatte han. 
Vidare påpekade han att det var många år sedan det hände någon allvarligare olycka. Då vi 
ställer frågor gällande truckarbete och dess risker så påtalas vissa brister inom detta område. 
Det nämns att truckparken är omodern, jobb förs för att förnya. Svåra olyckor relaterade till 
truckar har dock inte hänt under senare tid. Det har kommit in vissa indikationer från de 
underställda att olyckan har varit nära i många fall. Arbete för att undanröja risken för 
olyckor, där truckar utgör faran, bedrivs dock ständigt berättas det. Arbetsledaren berättar att 
det numer finns linjerade körbanor, för vart bland annat truckarna får åka, och även 
saftblandare vid in- och utgångar, som varnar fotgängare att fordon kommer. Det ska även 
sättas upp speglar i lokalerna till hjälp för anställda som kör de stora truckarna som saknar 
uppsikt bakåt. 
 
När vi tar upp frågan om hur duktiga de är på att upprätthålla tillbudsrapporter får vi ett 
lågmält svar. Personalchefen säger att han är helt övertygad om att det finns fem tillbud per 
dag som det är dignitet på. Han definierar frågan som ett kulturproblem. Att få folk att prata 
ansåg han inte var några större bekymmer, men problemet låg i att de anställda inte själva 
ville skriva ner händelseförloppet. Efter vidare diskussioner kommer det fram att företaget är 
dåliga på att kommunicera avdelningar emellan. Personalchefen drog paralleller med 
tillbudsrapporterna och drog följande exempel utifrån hur man egentligen ville ha det för att 
förbättra kommunikationen: Produktionschefen för serviceenheten har blivit uppmärksammad 
på att något har gått fel till väga. Han hittar en lösning och åtgärdar detta. Sedan skrivs en 
tillbudsrapport av de berörda parterna. Efter detta skickas tillbudsrapporten till samtliga 
produktionschefer, som får ta del av problemet och lösningen. Allt detta genomförs för att 
uppmärksamma problemet för hela verksamheten. Slutligen diskuteras frågan i ett 
skyddskommittémöte, som kontinuerligt skall stämmas av. Ovanstående arbetsgång var alltså 
idealisk, menade Personalchefen. Problemet med kommunikationen gällande 
tillbudsrapporterna fick vi bekräftat när arbetsledaren berättade om en situation som kunde ha 
slutat illa. Den berörda personalen kring tillbudet hade då diskuterat med arbetsledaren och 
löst problemet internt, istället för att uppmärksamma personalavdelningen och övriga 
avdelningar om vad som skett för att på så vis kunna förebygga att liknande fall uppstod igen. 
Ett mål inför 2008 är att företaget skall bli betydligt bättre på tillbudsrapportering, avslutar 
personalchefen med att säga.  
 
Vid frågan om hur företagshälsovården fungerade på företaget, svarade personalchefen 
följande; Vi köper in sammanlagt fyrahundra timmar per år från företagshälsovårdens tjänster. 
I dessa tjänster ryms en sjuksköterska, en beteendevetare, som har hand om de psykosociala 
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delarna, skyddsingenjörer vid exempelvis skyddsronder, en läkare samt en sjukgymnast. Två 
timmar varje morgon är sjuksköterskan verksam på företaget och har då en öppen mottagning 
för företagets anställda. Sjuksköterskan upprättar även hälsoprofiler på alla anställda. I 
hälsoprofilerna utvärderas de anställda. Vid behov av ytterligare hjälp än den som ges av 
sjuksköterskan skickas de anställda vidare till annan berörd personal från företagshälsovården. 
Vid exempelvis ryggproblem skickar sjuksköterska vidare den anställde till 
företagshälsovårdens sjukgymnast. 
 
Avslutningsvis ställs en fråga av lite mer filosofisk karaktär till Personalchefen. Frågan vi 
ställde löd: Tror du att företagets arbetsmiljöarbete skulle ha sett likadant ut om det inte 
funnits reglerade författningar kring ämnet? Personalchefen förmodade att arbetsmiljöarbetet 
skulle bedrivas på en mycket mer smalare front om de ansvariga och de anställda inte hade 
författningar att tänka på. Det skulle helt enkelt inte vara så prioriterat, trodde han.  
 

8.3  Intervju med två arbetstagare, varav en fungerar som lokalt 
skyddsombud 
Då vi frågar de anställda om de anser sig väl informerade om hur arbetsmiljöarbetet skall 
bedrivas får vi enbart positiva svar. Arbetstagarna tycker sig se hur ledningen verkligen 
försöker jobba mot en förbättring av arbetsmiljöarbetet på företaget. Företagets mål och 
visioner är klara och tydliga uppger en arbetstagare. En annan arbetstagare tycker att 
arbetsmiljön har förbättras radikalt de två senaste åren. Över lag finns en belåtenhet, ifråga 
om att ledningen lyssnar på sina anställda. Han påpekar att dialogen mellan anställd kontra 
chef fungerar väldigt bra. En arbetstagare påpekar att arbetet med arbetsmiljön ibland kan 
kännas som en börda. Att det hela tiden kommer in nya saker att ta hänsyn till. ”Min 
huvudsakliga arbetsuppgift är egentligen att serva maskiner, men det tillkommer saker 
runtomkring som gör att arbetsbelastningen ständigt ökar”, uttrycker en av de anställda. 
 
Då vi frågar de anställda om de kan se några brister i arbetet med och kring arbetet med 
truckar kommer tämligen diplomatiska svar. Det skall understrykas att en av 
intervjupersonernas arbetsuppgifter enbart var att köra truck. Personen hade givetvis valts för 
att vi skulle få en så bra insyn som möjligt. Han säger att ingen större olycka har varit framme 
under senare tid, dock har olyckan vid ett flertal tillfällen varit nära. Truckföraren beskriver 
också ett händelseförlopp, då en tragedi inte varit allt för långt borta. ”Problemet finns när det 
skall backas in med de stora truckarna i fabrikens slussöppningar”, menar han. Truckföraren 
berättar att sikten är minimal vid detta tillfälle. Då truckföraren utför nämnda arbetsmoment 
rör sig arbetstagare ibland bakom trucken utan chaufförens vetande. Det skall tilläggas att 
truckarna backas i med en relativ hög hastighet. Denna gång gick man befriad från en olycka, 
fortsätter truckföraren. Vissa åtgärder har gjorts för att uppmärksamma arbetstagarna när en 
truck är på ingång, bland annat med en så kallad ”saftblandare”. Det har diskuterats om att 
sätta in speglar runt omkring inkörsporten för att truckföraren skall kunna se vad han har 
bakom sig. 
 
Den arbetstagaren som var ett lokalt skyddsombud nämner även att han, i sin roll som 
skyddsombud, har fått ta del av informationen som rör arbetsmiljöarbetet. Han åker också på 
utbildningar för att kunna ta del av information som kan få honom att uträtta sina 
arbetsmiljöuppgifter på bästa möjliga vis. Han upplever inte att arbetet han har som 
skyddsombud är betungande på något vis. I vissa fall är det han själv som påkallar 
skyddsronder, fortsätter han och talar om att det då är han själv, berörda chefer och eventuella 
externa inspektörer som deltar vi undersökningen, beroende på vad skyddsronden berör. Det 
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händer inte ofta att de övriga arbetstagarna går till honom som skyddsombud för att påpeka 
arbetsmiljöfrågor. Relationen till närmaste chefer är så pass god att det inte behövs, menar 
han. Han påpekar dock att det för några år sedan var en kille på avdelningen som inte trivdes 
på sin arbetsplats. Efter att han pratat med killen om situationen upplevde han dock att läget 
förändrades till det bättre. Han säger också att det finns gott om fysiskt förebyggande arbete 
på företaget, men att de inte är lika bra med den psykiska. Han ser dock inga direkta problem i 
den delen av arbetsmiljöarbetet. På företaget hör det dock till det vanliga att få höra och ta 
emot en del skämtkommentarer och pikar, men allt är på skoj och alla verkar ta det bra, menar 
han. 
 
Respondenterna säger att man överlag är optimistiska inför framtiden. Någon höjer fram 
VD:n som en bidragande orsak till detta. Som anställd känner man sig överlag delaktig och 
får en bra förståelse för vad som är på gång i företaget. Det nämns att informationsmöten 
förekommer kontinuerligt, där VD:n då meddelar vad som komma skall.  
 

9. ANALYS 
9.1 Rättslig Analys 
Analysen av denna uppsats har gjorts löpande i samband med fastställandet av gällande rätt. 
Det här kapitlet kommer av den orsaken att ge en sammanfattande bild av slutsatserna. I den 
rättsliga analysen kommer vi endast att behandla gällande rätt.    
 
Uppsatsens syfte var att arbeta fram en tydligare förståelse av arbetsmiljölagens bestämmelser 
med fokusering på skyldigheter, ansvar och samverkan.  
 

I Regeringens proposition 1976/77:149 föreslogs det att arbetarskyddslagen skulle ersättas 
med arbetsmiljölagen. Det ansågs nödvändigt med en samlad bedömning av arbetsmiljön. Det 
trycktes även på att arbetsmiljölagen skulle vara allmängiltig, det vill säga, man ville att den 
skulle vara tillämplig på i stort hela arbetslivet. Lagförslaget gick även ut på att huvudansvaret 
för arbetsmiljön skulle ligga på arbetsgivaren, men att även arbetstagarna skulle åläggas ett 
skyddsansvar. Den 1 juli 1978 trädde lagen i kraft. 

Det övergripande syftet arbetsmiljölagen har, är att trygga en god och säker arbetsmiljö. 
Lagen skall även kunna användas som ett hjälpmedel för att kunna bekämpa brister i 
arbetsmiljön. Arbetsmiljölagen bör beaktas som en ramlag, som kompletteras med föreskrifter 
som meddelats med stöd av lagen. Föreskrifterna markerar närmare vilka specifika krav inom 
de olika områdena som skall uppfyllas. Ser man på hur arbetsmiljölagen är uppbyggd så är 
dessa föreskrifter av största betydelse. Det råder inget tvivel om att det är arbetsgivaren som 
har huvudansvaret för arbetsmiljön. Detta framgår av 3 kap. 2§ AML. I diskussionen kring de 
allmänna skyldigheterna utifrån ett arbetsgivarperspektiv berör 3 kap. 2a§ systematiskt 
arbetsmiljöarbete ett avgörande syfte. Paragrafen framför, att arbetsgivaren skall planera, leda 
och kontrollera verksamheten på ett systematiskt sätt som resulterar i att arbetsmiljön 
uppfyller föreskrivna krav. Huvudansvaret ligger således på arbetsgivaren, men en samverkan 
mellan arbetstagare och arbetsgivare är att önska för att uppfylla kraven utifrån paragrafen. 
Det krävs dock att arbetstagaren har de kunskaper som krävs för att kunna bidra med en 
förbättring. Arbetstagaren måste själv poängtera för arbetsgivaren att denne inte anser sig ha 
tillräckliga kunskaper för att förebygga ohälsa och olycksfall. Exempelvis måste arbetstagaren 
besitta kunskap, om vilken personlig skyddsutrustning som behövs på den arbetsplats han är 
verksam.  
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I 3 kap. 4§ AML framgår det att arbetstagaren skall vara delaktig i arbetsmiljöarbetet och 
även medverka i genomförandet av de åtgärder som anses nödvändiga för att åstadkomma en 
god arbetsmiljö. Arbetstagaren skall också använda sig av de skyddsanordningar som finns att 
tillgå på arbetsplatsen och i övrigt även observera den försiktighet som behövs för att 
förhindra ohälsa eller olycksfall. Själva huvudsyftet med bestämmelsen är att det fodras 
medverkan från de anställdas sida för att en tillfredsställande arbetsmiljö skall uppnås. 
Exempelvis har arbetstagaren en skyldighet att vara uppmärksam på de skyddsanordningar 
som finns och att se till att dessa är i brukligt skick. 

Arbetstagare som inte rättar sig efter de skyddsföreskrifter som finns, kan skiljas från sin 
anställning. Frågan får prövas i det enskilda fallet. Dessa bestämmelser berörs i lagen om 
anställningsskydd (LAS). 
 

En intressant aspekt vi valde att bidra med i diskussionen kring skyldigheter, är när någon 
anlitar inhyrd arbetskraft för att utföra arbete i sin egen verksamhet. I 3 kap. 12§ sista stycket 
AML står att den som anlitar inhyrd arbetskraft för att utföra arbete i sin verksamhet, skall 
vidta de skyddsåtgärder som behövs för det specifika arbetet. Ansvaret ligger då på den 
arbetsgivare som valt att hyra in arbetskraften. Beaktas arbetsmiljökraven utifrån ett mera 
långsiktigt perspektiv, såsom utbildning och rehabilitering så ligger detta ansvar på den 
arbetsgivare som hyr ut arbetskraften.  

Skulle det inträffa en olycka i arbetet, som föranlett dödsfall eller svårare personskada, skall 
arbetsgivaren utan dröjsmål underrätta Arbetsmiljöverket. Detsamma gäller vid tillbud som 
inneburit allvarlig fara för liv eller hälsa, i enlighet med 2§ AMF. Inom fjorton dagar från det 
att olyckan har inträffat skall arbetsgivaren ha anmält olyckan till försäkringskassan. Om inte 
arbetsgivaren skulle fullgöra sin plikt och anmäla olyckan inom fjorton dagar kan han räkna 
med en förseningsavgift, enligt 8 kap. 1§ lagen om arbetsskadeförsäkring. Det kan i praktiken 
vara svårt att avgöra vad som avses med svårare personskada. Regeln upplevs som svårtolkad. 
Försök till att precisera bestämmelsen har dock genomförts i 2§ AMF, vilket medfört att 
någon officiell precisering inte finns men att man, enligt praxis, brukar räkna in 
invalidiserande skador och skador som kan medföra långvarig sjukdom eller framtida men 
under ”svårare personskada”. 

För att arbetsmiljölagens ändamål att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet skall efterlevas 
fordras att alla inblandade samarbetar mot en förbättrad arbetsmiljö.  En god arbetsmiljö är 
fördelaktig för alla berörda. En bättre arbetsmiljö kan för arbetsgivaren bland annat innebära 
en lägre frånvaro hos de anställda. Arbetsgivarens verksamhet hålls intakt med mindre 
frånvaro. För arbetstagaren innebär bland annat färre sjukdagar en stabil och jämn inkomst, 
som vid hög sjukfrånvaro annars skulle reduceras betydligt. Arbetstagaren som förblir på 
arbetsmarknaden utan sjukskrivningar genererar även samhället möjligheter att lägga 
skattebetalarnas pengar på andra områden, än sjuklön. En god arbetsmiljö medför sålunda 
nytta för flera parter.  
 
Syftet att förebygga ohälsa och olycksfall är en viktig samhällsfråga, därför är det nödvändigt 
med ett kontrollerande organ som vägleder de berörda parterna så att de arbetar mot 
likvärdiga mål. Arbetsmiljölagens tillämpningsområde av alla verksamheter som utförs av 
arbetstagare för en arbetsgivares räkning, enligt 1 kap. 2§ AML, bygger till stor del på en 
samverkan mellan de båda parterna. Hydén menar att en god arbetsmiljö bara kan uppnås om 
parterna samverkar med varandra. Skyddsombud och skyddskommittéer fyller en viktig 
funktion i samarbetet mellan arbetsgivare och arbetstagare att se över det lokala 
arbetsmiljöarbetet. Skyddsombudens betydelsefulla funktion, som företrädare för 
arbetstagarna, är att se till att de arbetar i en miljö utan risk för ohälsa och olycksfall. 
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Skyddsombudens arbete bygger till stor del på att vaka över det vardagliga arbetsmiljöarbetet, 
som arbetsgivaren är ålagd att följa. Ytterligare stöd åt arbetsmiljöfrågorna på en arbetsplats 
ges av en så kallad skyddskommitté. En skyddskommitté ska fungera som en rådgivande 
funktion i arbetsmiljöfrågorna på arbetsplatsen. Kommittén består av ledarmöten, som 
representerar både arbetsgivar- och arbetstagarsidan. Vikten av en fungerande 
skyddsorganisation visar sig, inte minst i det omfattande rättsliga stöd denne skyddas av, i 
både AML och i FML. Skyddsombuden och ledamöterna har samma rättsliga stöd till ledighet 
och lön när de genomför sina uppdrag. För att hitta stöd i FML krävs att skyddsombuden och 
ledamöterna har blivit utsedda av en facklig organisation, som har kollektivavtal med 
arbetsgivaren.120 Skyddsombudens och ledamöternas ställning anses alltså vara jämförbara 
med de fackligt förtroendevalda, men precis som för de fackligt förtroendevalda måste det 
finnas ett bundet kollektivavtal med arbetsgivaren för att lagen skall gälla.  
 
Skyddsombudens rättigheter blir arbetsgivarens skyldigheter. Hindras skyddsombudet att 
utföra sina uppgifter av en arbetsgivare eller en arbetstagare så kan de som hindrat 
skyddsombudet riskera att få betala skadestånd. Det spelar ingen roll om det varit fråga om en 
arbetsgivare eller en arbetstagare som hindrat ett skyddsombuds arbete. Förutsättningen för att 
det ska kunna utdömas ett skadestånd är dock att det uppstått någon form av skada.121 
Prövningen av skadeståndet skiljer sig emellertid mellan arbetsgivare och arbetstagare. Medan 
tvisten, gällande hindring av skyddsombuds arbete, prövas i en allmän domstol för 
arbetstagarens räkning, skall samma tvist för arbetsgivare handläggas enligt lagen om 
rättegång i arbetstvister.122 När det rör frågor kring ansvar har varken skyddsombuden eller 
ledamöterna i skyddskommittén ett juridiskt ansvar över arbetsmiljön. De kan aldrig bli 
åtalade för att de inte vidtagit åtgärder eller försummat sina uppgifter som skyddsombud. De 
kan dock, precis som vilken annan arbetstagare som helst, stå till svars för vad som står i 3 
kap. 4§ AML, det vill säga att följa föreskrifter och använda skyddsanordningar. Bryter en 
arbetstagare mot lagen, genom att exempelvis avlägsna den skyddsanordning som finns, kan 
arbetstagaren straffas med böter, under förutsättning att det skett uppsåtligen eller av 
oaktsamhet.123 Existerar en föreskrift för skyddsanordningen, som är sanktionsbelagd med en 
avgift, ska arbetstagaren tilldelas avgiften istället för böter.124 Såväl arbetstagare som 
arbetsgivare kan bli tilldelade en sanktionsavgift gällande vissa föreskrifter från 
arbetsmiljöverket, som rör tekniska anordningar eller ämnen som kan föranleda ohälsa eller 
olycksfall.125 Det behöver då inte vara fråga om uppsåtlighet eller oaktsamhet och de kan 
påföras till såväl en juridisk som en fysisk person. Prövningen av avgiften handläggs av 
länsrätten, efter ansökan av Arbetsmiljöverket, och kan lägst bli 1000kr och högst 100 000kr. 
Sanktionsavgift kan således vara ett effektivt redskap i preventivt arbetet att förebygga ohälsa 
och olycksfall. Anledningen till att sanktionsavgifter infördes var eftersom det kan vara svårt 
att hitta någon enskild person skyldig vid en brottsutredning. Sanktionsavgiften skiljer sig från 
de straffrättsliga konsekvenserna, i den meningen att sanktionsavgiften kan utbetalas till såväl 
fysiska som juridiska personer, medan straffrättsliga konsekvenser måste vara kopplade till en 
fysisk person för att göras gällande. En sanktionsavgift kan således hindra ett företag från att 
komma undan med sitt misskötta arbetsmiljöarbete genom att utdela avgiften till det aktuella 
företaget.  
 

                                                 
120 1§ FML 
121 6 kap. 10-11§§ AML 
122 6 kap. 13§ AML 
123 8 kap. 1§ AML. 
124 8 kap. 2§ 4 p. AML 
125 8 kap. 5§ AML 
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Arbetsmiljölagens syfte är att förebygga ohälsa och olycksfall genom sina bestämmelser för 
att fungera preventivt. Metoderna för detta är allt ifrån tydliga beskrivningar om ansvar till 
beskrivningar om skyddsombudens existens och befogenheter. Påföljderna i lagen skall också 
bidra till det förebyggande arbetet och ge lagen mer betydelse. Meningen är att den berörda 
personalen skall se lagen som ett redskap, ett hjälpmedel, till en tryggare arbetsplats. Lagen 
finns till för att säkra hälsan hos medarbetarna på olika arbetsplatser under en omfattande del 
av deras liv. Arbetsmiljöverket ska, med grund i lagen, arbeta för det förebyggande syftet.  
 
Föreskrifterna från arbetsmiljöverket är konkretare och enklare att utläsa än lagtexten i 
arbetsmiljölagen. I föreskrifterna finns även tydliga beskrivningar att finna som talar om vad 
syftet är med dem. Föreskrifterna känns anpassade för det stora antalet lekmän, som finns ute 
på arbetsmarknaden, som inte har juridiska kunskaper eller erfarenheter. Bestämmelserna är 
trots allt riktade till alla på arbetsmarknaden och skall så även kunna utläsas av dem.  
Arbetsmiljöbrott, som finns reglerade i brottsbalken, gäller när olyckan redan är skedd eller 
när den blivit förhindrad. I detta skeende har arbetsmiljölagens förebyggande syfte och 
arbetsmiljöverkets rådande funktion redan passerat. En arbetsgivare lämnas i detta ögonblick 
över i domstolens händer. Det är då upp till domstolen att fastställa huruvida arbetsgivaren 
ska stå som straffansvarig eller om delegeringen, som medförde den uppstådda situationen, 
blivit godkänd och straff istället ska tilldelas någon annan med arbetsmiljöansvar. En 
arbetstagare kan dock aldrig bli dömd för arbetsmiljöbrott. Detta eftersom arbetstagaren bland 
annat inte har de befogenheter och den kunskap som krävs för att kunna dömas för att ha 
medvetet eller av oaktsamhet åsidosatt bestämmelser i AML. En arbetstagare kan dock dömas 
enligt de allmänna bestämmelserna, som finns reglerade i 3 kap. 7-9§§ BrB, vilka är 
paragrafer som kompletterar 3 kap. 10§ BrB om arbetsmiljöbrott. Avslutningsvis vill vi 
tillägga det som vi anser knyter ihop säcken kring vårt resonemang gällande ansvar, vilket är 
att belysa skillnaden mellan arbetsmiljöansvar och straffansvar. Arbetsmiljöansvaret tillhör 
det förebyggande syftet som arbetsmiljölagen reglerar. Arbetsgivaren skall ”dra sitt strå till 
stacken”, arbetstagarna likaså. Samverkan är följaktligen huvudingrediensen. När en olycka 
inträffar talar vi istället om straffansvar, vilket innebär att någon utses ansvarig för olyckan 
och då kan utdelas ett straff. Utdelning av straff kan enbart ske till fysisk person. 
 
9.2 Den empiriska undersökningen mot bakgrund av gällande rätt 
För att förstå rättsreglernas praktiska funktion ansåg vi oss tvungna att söka kunskap i den 
verklighet som reglerna figurerar i. Vi har då använt oss av kvalitativa intervjuer, som 
genomfördes på ett företag inom pappersindustrin. Respondenterna i vår undersökning var 
personer som hade en chefsbefattning och arbetstagare utan rättsligt ansvar. Vi intervjuade 
bland annat produktionschefen som innehar ett straffansvar. En av de frågor vi ställde till 
honom gällde hur företaget bedrev arbetsmiljöarbetet. Utgångspunkten hämtades från 3 kap. 
2§ AML, gällande att arbetsgivaren skall ta till alla nödvändiga åtgärder för att förebygga att 
arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall. Allt som kan leda till ohälsa eller olycksfall 
skall sålunda ändras eller ersättas så att risken för ohälsa eller olycksfall undanröjs. Frågan var 
då om företaget uppfyllde kraven i paragrafen. Produktionschefen ansåg att man på företaget 
var handlingskraftiga när det gällde att åtgärda och förebygga fysisk ohälsa men att de var 
sämre på det psykiska planet. Detta uttalande stärks då vi intervjuar en arbetstagare som går i 
god för att företaget ligger i framkant när det gäller att förebygga fysisk ohälsa. Här 
konstaterar vi att företaget först och främst ser ohälsa som fysisk belastning.  
Då vi intervjuar personalchefen tar vi upp samma ovannämnda fråga, som vi ställde till 
Produktionschefen.  Med fäste på den psykiska delen, säger han att detta är ett problem man 
är medveten om samt att arbete är i rörelse för att försöka uppnå en förbättring. Paragrafens 
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andra stycke uppmärksammar den särskilda risk för ohälsa eller olycksfall som kan följas av 
att en arbetstagare utför arbete ensam. När vi ställer en fråga grundat i detta stycke till en 
arbetsledare förklarar han att varje arbetstagare som utför ensamarbete förfogar över ett larm 
som är direktkopplat till SOS larmcentral. Larmet är uppdelat i tre steg, fortsätter 
arbetsledaren. Som ett sista steg utlöstes larmet om arbetstagaren av någon anledning skulle 
ramla i backen. Det fanns ingen arbetstagare som enbart utförde arbetsuppgifter i ensamhet. 
Vi upplever, grundat i genomförda intervjuer, att företaget uppfyller kraven i 3 kap. 2§ AML. 
Arbetsinsatser genomförs kontinuerligt för att förebygga ohälsa eller olycksfall på företaget 
och hänsyn tas till de arbetstagare som utför ensamarbete. Utredningar pågår även i syfte att 
förbättra de delar av arbetsmiljön man anser sig vara sämre på, till vart psykisk ohälsa klassas.  

3 kap. 2a§ AML systematiskt arbetsmiljöarbete berör ett huvudsakligt syfte i diskussionen 
kring allmänna skyldigheter utifrån ett arbetsgivarperspektiv. Utifrån denna paragraf skall 
arbetsgivaren planera, leda och kontrollera verksamheten på ett systematiskt sätt som 
resulterar i att arbetsmiljön på arbetsplatsen uppfyller de föreskrivna krav som gäller för en 
god arbetsmiljö. Arbetsgivaren skall även utreda arbetsskador, kontinuerligt undersöka risker 
i verksamheten samt vidta de åtgärder som förorsakas av detta. När vi frågar 
produktionschefen hur man arbetar med det systematiska arbetsmiljöarbetet placerade han 
skyddsronderna som en central del i frågan. Upptäcks eventuella brister under skyddsronderna 
tas detta senare upp i en central skyddskommitté. Frågorna delegeras vidare ut till lokala 
skyddskommittéer. Vidare sägs det att det i skyddsronderna även besiktas maskiner och 
redskap för att säkerställa arbetsmiljön. Utefter detta sammanställs en handlingsplan samt en 
riskanalys för de saker man anser sig behöva åtgärda. 

När produktionschefen beskriver hur de på företaget bedriver sitt systematiska 
arbetsmiljöarbete slår det oss att det i huvudsakliga drag överensstämmer med 3 kap. 2a§ 
AML. Åtgärder som inte kan vidtas omedelbart skall tidsplaneras, vilket man är fullt 
medveten om och försöker rätta sig efter. Produktionschefen medger att han finner viss 
problematik med det hela, då han ibland upplever att tiden inte riktigt räcker till för allt som 
skall hinnas med. Den ekonomiska faktorn nämns även som en avgörande del i arbetet med 
arbetsmiljön. Att åtgärda brister i arbetsmiljön är förstås många gånger mycket kostsamt. Vi 
har en förståelse för det han säger och drar slutsatsen, av egen erfarenhet, att arbetstempot har 
ökat markant under de senaste åren i samband med ett utökat arbetsmiljöansvar. Ett högre 
arbetstempo gör det svårare för de anställda att, utöver sina ordinarie arbetsuppgifter, hinna 
med ytterligare uppgifter de blivit ålagda i samband med en förbättring och upprätthållning av 
arbetsmiljön. Det är viktigt att göras medveten om bristerna i verksamheten och att brister 
tillsammans med möjliga åtgärder skrivs ned på papper. Det blir lättare att vidta åtgärder då 
detta genomförts. Problemet som kan komma är, som sagt, att arbetsmiljöarbetet kan kännas 
som en börda, då det är så många faktorer att ta hänsyn till. Vi upplever dock att denna 
uppfattning grundar sig i ett organisatoriskt problem på det berörda företaget, då de antagligen 
inte funnit vägar för en god implementering av arbetsmiljöarbetet i den ordinarie 
verksamheten. 

Vi valde även att intervjua en arbetstagare som hade som huvudsaklig arbetsuppgift att köra 
truck. Motivet till detta var att kunna belysa skyldigheter, samverkan och de föreskrifter som 
finns gällande truckarbete. I 3 kap. 3§ AML står det bland annat att arbetsgivaren skall 
förvissa sig om att arbetstagaren har den utbildning som behövs och vet vad han har att iaktta 
för att undgå risker i arbetet. Specifikt rör det sig om att en truckförare skall inneha ett 
truckkörkort. När vi påtalar riskerna med truckarbetet för arbetstagaren anser han sig väl 
informerad om vad han får och inte får göra för att undvika olyckor i samband med 
truckarbetet. Truckföraren berättar vidare att en bra samverkan finns mellan arbetstagare och 
arbetsgivare. Vi får uppfattningen att så också är fallet.  
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Förkortad framställning av analys 
Lagstiftning Sammanfattning av 

lagstiftning 
Empiriska undersökningen Kommentarer kring den 

empiriska undersökningen 
Naturlig del 
av 
verksamheten 

Genom allas samverkan ska 
arbetsmiljöarbetet så smidigt som 
möjligt flyta in i verksamheten. 
Rutiner skall finnas för att förhindra 
felaktiga beslut. Det skall finnas en 
arbetsmiljöpolicy för att uppfylla 
kraven på det systematiska 
arbetsmiljöarbetet med klara och 
tydliga beskrivningar för 
arbetsmiljöarbetet. 

Företagets intranät är en viktig del i 
arbetsmiljöarbetet, då all personal har 
tillgång till informationskällan. Det finns 
tydliga rutiner för hur verksamheten ska 
bedrivas och skyddsronder är något man 
noga följer. 

Den fysiska arbetsmiljön med 
skyddsronder och rutiner fungerar 
väl.  En del chefer upplever dock 
att arbetsmiljöarbetet är något 
betungande utöver den övriga 
verksamheten. Den psykosociala 
arbetsmiljön är bristfällig när det 
gäller rutiner och kunskaper för hur 
den psykosociala ohälsan skall 
förebyggas. 

Krav på 
skriftlig 
dokumentatio
n 

Det måste finnas en dokumentation 
av riskbedömningen, en 
sammanställning av skador och 
tillbud samt en handlingsplan. Vid 
fler än 10 arbetstagare i företaget 
skall det även finnas skriftlig 
dokumentation av arbetsmiljöpolicy, 
rutiner samt uppgiftsfördelning av 
det systematiska arbetsmiljöarbetet. 

Även här fyller företagets intranät en 
viktig funktion. Alla anställda har 
möjlighet att se alla skriftliga dokument 
på datorer som finns tillgängliga på de 
olika avdelningarna.  

Företaget är stort och har skriftliga 
dokument för alla de krav som 
följer av bestämmelserna. 
Dokumenten är tydliga och 
konkreta och enkla att tyda. Från 
ett dokument kan man länka sig 
vidare till ett annat. 
Beskrivningarna för hur tillbud och 
olyckor skall hanteras är 
lättförståliga och tillämpliga i 
praktiken. 

Delegering 
av 
arbetsmiljö -
ansvar 

För att arbetsmiljöarbetet skall 
fungera så effektivt som möjligt 
måste ansvaret ibland fördelas 
mellan de anställda. För att en 
delegering skall vara godkänd krävs 
bland annat att den som blivit 
delegerad ett ansvar har tillräckliga 
befogenheter, resurser, kunskaper 
och kompetens för ansvarsområdet. 

I ett dokument nämner  
VD:n att han är huvudansvarig men att 
ansvaret måste delegeras för att 
arbetsmiljöarbete skall bedrivas på ett så 
bra sätt som möjligt. Tydligt 
dokumenterade checklistor finns att 
tillgå för de ansvariga. Alla ansvariga är 
chefer med befogenheter och resurser. 
De har genomgått utbildning för de 
arbetsmiljöområden de ansvarar för. 

Företagets delegering av 
arbetsmiljön imponerar. Det är 
svårt att se några brister.  
Delegeringsdokumentet från VD:n 
motiverar ansvarsfördelningen och 
belyser att han är huvudansvarig. 
Det är alltså inte fråga om att VD:n 
är befriad från arbetsmiljöansvar. 
Delegeringsarbetet känns seriöst 
och äkta. Checklistan är inte enbart 
något som bara verkar på papper. 
Efter att de ansvariga varit på 
utbildning gällande arbetsmiljön, 
får de underteckna att de anser sig 
ha tillräckliga kunskaper kring 
detta. 

Arbetstagarn
as 
deltagande i 
det 
systematiska 
arbetsmiljö 
arbetet 

Både i SAM och i 3 kap. 4§ AML 
står det skrivet att arbetstagarna skall 
delta och samarbeta i 
arbetsmiljöarbetet. För att 
arbetstagarna skall kunna delta och 
bidra till en bättre arbetsmiljö måste 
de ha goda kunskaper om 
arbetsmiljöarbetet. 

Alla nyanställda får en introduktion i 
form av skriftliga dokument och samtal 
med personalchef och avdelningschef. 
De anställda har även fått se på film som 
visar på vilka olyckor som kan inträffa 
på arbetsplatsen. 

Intrycket av arbetstagarnas 
deltagande i arbetet kring 
arbetsmiljön har mestadels varit 
positivt. Samarbetsvilligheten och 
insikten av fördelarna med en god 
arbetsmiljö har varit stor. 
Förtjänsten ligger antagligen både 
hos ledningen och hos den övriga 
personalen. Information och 
delaktighet är källan. 
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Samverkan 
mellan 
arbetsgivare 
och 
arbetstagare 

Framförallt i 6 kap. AML finns det 
reglerat att de båda parterna skall 
samarbeta för att åstadkomma bästa 
möjliga arbetsmiljöförhållande. I 
kapitlet finns bestämmelser kring 
skyddsombud och hur de skall 
företräda, verka och vaka samt 
bestämmelser kring 
skyddskommittéer. 

Företaget har flera skyddskommittéer 
och ännu fler skyddsombud. 
Skyddsombuden deltar vid 
skyddsronderna och påkallar dem 
ibland. Oftast behöver inte arbetstagarna 
gå via skyddsombuden för att få sin sak 
hörd av cheferna. Skyddsombuden har 
dock fungerat som stödpersoner för en 
del arbetstagare som behövt prata ut. 

Skyddsombuden skall företräda 
arbetstagarna och fungera som en 
slags mellanhand till cheferna. Kan 
medarbetarna dock, som de uppger 
på företaget, gå direkt till chefen är 
det såklart det bästa. 
Skyddsombuden besitter en 
kompetens kring arbetsmiljöarbetet 
som de övriga arbetstagarna 
saknar. En kompetens som vi 
upplever tas väl tillvara. Det verkar 
som om företaget har en positiv 
syn till sina skyddsombud och 
skyddskommittéer.  

Utredning 
och åtgärder 
av allvarliga 
tillbud 

När det gäller allvarliga tillbud som 
inträffat i samband med arbetet är 
arbetsgivaren skyldig att utreda 
händelserna. Även de tillbud som 
inte är lika allvarliga kan vara bra att 
dokumentera.  Arbetsgivaren skall 
även, utan dröjsmål, underrätta 
Arbetsmiljöverket om det har 
inträffat olycksfall i arbetet som 
föranlett dödsfall eller svårare 
personskada. Likaså skall tillbud 
som inneburit allvarlig fara för liv 
eller hälsa anmälas. 

En utav de få brister vi sett från 
företaget i arbetsmiljöarbetet, är den när 
det gäller utredning av tillbud och 
olyckor. Ofta kommer rapporterna in för 
sent eller inte alls. Det slarvas och 
uppfattas ibland som onödigt. Alla 
dokument finns på intranätet, de är enkla 
att skriva ut och fylla i. Men tillbuden 
slutade bra och olyckorna är ofta små. 
Risken för faror utreds ofta internt på 
avdelningen och når inte ledningen eller 
övriga avdelningar.  

Företaget har som sagt ett intranät, 
där man enkelt kan länka sig vidare 
till de olika rapporterna. 
Personalchefen vet om problemen 
med rapporteringen och talar om en 
kultur på företaget som måste 
förändras. Vår uppfattning om 
arbetsmiljöverkets blanketter är att 
de är lättförståeliga och enkla att 
fylla i. Problemet ligger snarare i, 
precis som personalchefen säger, 
att de anställda måste se den stora 
betydelsen av att rapportera om 
tillbud och olyckor för att kunna 
förbättra och föra vidare 
informationen till resterande 
personal på företaget. 

Företags-
hälsovård 

Företagshälsovårdens syfte är att 
delta i det förebyggande arbetet för 
att bland annat undanröja 
hälsorisker. Företagshälsovården är 
en oberoende expertresurs som har 
den kompetens som krävs för att 
förstå sambanden mellan arbetsmiljö, 
organisation, produktivitet och hälsa. 

Företaget köper totalt in 400 timmar per 
år av företagshälsovårdens tjänster. I 
dessa timmar ryms en sjuksköterska, en 
beteendevetare, skyddsingenjörer, en 
läkare och en sjukgymnast. 2 timmar 
varje morgon har sjuksköterskan öppen 
mottagning på företaget. Sjuksköterskan 
upprättar även hälsoprofiler av alla 
anställda. Finns det något som bör 
åtgärdas, skickas den anställde vidare 
för experthjälp av de övriga tjänsterna 
från företagshälsovården. Vid 
exempelvis ryggproblem skickas den 
anställde vidare till en sjukgymnast. 
 

Företagets öppna mottagning och 
upprättade hälsoprofiler av alla 
anställda visar ytterligare att 
ledningen värnar om de anställdas 
hälsa. Personalchefen och 
skyddsombudet talade om brister i 
det psykosociala 
arbetsmiljöarbetet. Den 
beteendevetare som innefattas i de 
400 timmar de betalar för kan till 
viss del bidra till att den 
psykosociala arbetsmiljön 
förbättras.  
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10. SLUTSATS 
För att ett ändamål skall kunna införlivas och verka i praktiken, krävs att någon tilldelas ett 
ansvar. Den ansvarige blir den som står högst i ledet och som innehar högsta befogenhet över 
organisationen. Inom större organisationer behöver ansvaret fördelas för att åtagandena skall 
kunna fullföljas. Den som tilldelas en del av det organisatoriska ansvaret måste ha tillräcklig 
behörighet och kunskap om sin uppgift för att därigenom kunna vara medveten om vad som 
behövs åtgärdas. För att ändamålet skall kunna genomföras behövs dock så mycket mer än 
enbart ett fördelat ansvar inom organisationen. Samarbete mellan de olika parterna är en given 
omständighet för att uppnå gemensamma mål. Tillsammans med de ansvariga skall 
medarbetarna samverka med övriga komponenter i organisationen, som företräds, i 
ändamålets syfte. Oberoende av ändamålet som vill drivas igenom, krävs ett deltagande från 
samtliga i organisationen. Det fordras också att vägledning och stöd erbjuds den ansvarige 
och dem som ändamålet företräder för att ändamålet skall verka inom de befintliga rättsliga 
ramarna. Stödet erhålls från ett statligt organ. Om berörd part missköter sina skyldigheter 
gentemot de övriga och passerar de rättsliga ramarna i sitt handlande, trots given vägledning, 
finns påtryckningar att tillgå. Sanktioner och straff är exempel på sådana. För att 
arbetsmiljölagen ska leva och fylla sin funktion i sitt syfte att förebygga ohälsa och olycksfall 
förutsätts att samspelet mellan ovannämnda faktorer fungerar. 

 
För att förstå den praktiska funktion som rättreglerna utmynnar i måste förståelse sökas i den 
verklighet, vari reglerna figurerar. Detta gjorde vi genom att genomföra ett antal kvalitativa 
intervjuer på ett företag inom pappersindustrin, där vi ställde frågor gällande deras arbetsmiljö 
och hur den fungerade. Utifrån den information vi mottog upplevde vi att lagar och 
förordningar efterlevdes och hade realiserats på företaget i stort men att arbetsmiljöarbetet i 
vissa fall kunde upplevas som något av en belastning utöver det ordinarie arbetet.  
 
En god arbetsmiljö kommer inte till ett företag av sig själv, den måste efterstävas genom 
arbetsinsatser från chefer och medarbetare genom god samverkan. Har en organisation 
uppnått en god arbetsmiljö måste åtgärder vidtas för att ständigt arbeta med och följa upp 
arbetsmiljöarbetet. Detta i syfte att bana vägen för kontinuerlig utveckling för att upprätthålla 
den goda arbetsmiljön. Det ligger i allas intresse i organisationen att därför satsa på en god 
implementering av arbetsmiljöfrågor i den ordinarie verksamheten, då detta skapar legitimitet 
åt arbetet med arbetsmiljö och därigenom även ett naturligt flöde för arbetsmiljöverksamheten 
i organisationen. Implementering av arbetsmiljö i de dagliga arbetsuppgifterna ses emellertid 
ofta som ett problem eller en slags belastning för den övriga verksamheten organisationen 
bedriver. Det är därför av största vikt att anpassa arbetet med arbetsmiljön till organisationens 
verksamhet på ett sådant sätt att arbetsmiljöarbetet och den huvudsakliga verksamheten flyter 
in i varandra. Detta genererar en förståelse för arbetsmiljöarbetets nödvändighet och gör det 
till en självklar del i verksamheten. 
 
Arbetsmiljöverkets föreskrifter är många och berör områden som är mer aktuella för vissa 
branscher än för andra. På så vis kan man se en form av specialisering av vägledning till olika 
branscher. Men av alla de hundratals föreskrifter som existerar, finns bara en gemensam 
föreskrift om systematiskt arbetsmiljöarbete som behandlar ansvar, samverkan och 
skyldigheter. Att dela upp föreskriften om systematiskt arbetsmiljöarbete till olika branscher 
skulle antagligen röra till den rättsliga djungel ytterligare ett steg. Ett alternativ skulle kunna 
vara att de kommentarer Arbetsmiljöverket kompletterar föreskriften med utvecklas och 
anpassas mer efter olika verksamheter.  
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