
Sammanfattning 
Är Ni en arbetsgivare som inte vet vilka skyldigheter Ni har att uppfylla i arbetsmiljöarbetet. 

Vill Ni dessutom veta mer om alternativa regleringsformer till lagstiftningen angående 

arbetsmiljöarbetet, då är den här uppsatsen ett utmärkt sätt att få svar på de funderingarna. 

     I dag regleras stora delar av arbetsmiljöarbetet genom lagstiftning. Lagstiftning har visat 

sig vara ett effektivt medel för att uppnå önskad effekt av en viss företeelse, men är det det 

bästa sättet för att uppnå en bra arbetsmiljö? Arbetsmiljön kan i slutändan påverka hela 

samhället. Hur kan arbetsmiljön påverka samhället? En försämrad arbetsmiljö leder till större 

risk för arbetsskador, vilket leder till ökade kostnader för arbetsgivaren, i form av bland annat 

sjuklön, vikarier, produktionsminskning. Men det är inte bara för arbetsgivaren det uppstår 

ökade kostnader, även staten påverkas negativt. Staten får betala sjukpenning, 

rehabiliteringsersättning med mera. Men finns det några andra sätt att uppnå en 

tillfredställande arbetsmiljö förutom lagstiftning? I uppsatsen kommer ytterligare tre sätt tas 

upp, där både positiva och negativa aspekter frambringas inom varje alternativ. 
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Del I Inledning 

1.  Inledning 

1.1 Introduktion 

Alla individer som lever på denna jord omges konstant av en miljö av något slag. Det är allt 

från kamelen i öknen, blåvalen i havet till samernas lapplandskapsmiljö. Miljön som omger 

oss påverkar levnadsförhållandet ur många perspektiv. Växthusgaserna som bidrar till den 

globala uppvärmningen påverkar alla individer på olika sätt, bland annat i form av 

översvämningar, orkaner, varmare klimat med mera. Den globala uppvärmningen är en 

central faktor som påverkar miljöförhållandena. Det är en, av många faktorer som påverkar 

människans liv och välbefinnande. En annan miljö en stor del av den mänskliga befolkningen 

berörs av varje dag är miljön på arbetet. Arbetsmiljön påverkar precis som vilken annan miljö 

som helst individens liv och välbefinnande. Likt andra miljöer kan den befintliga arbetsmiljön 

samt förändringar av den ge upphov till effekter som påverkar de som berörs av arbetsmiljön 

både i positiv och i negativ bemärkelse.  

  

1.2 Problemformulering 

Den globala uppvärmningen märker vi av varje dag och det är ett område som ges mycket 

uppmärksamhet. Vi ser om det på tv, internet och hör om det på radion. Många forskare 

intresserar sig för ämnet utifrån målet att kunna förbättra den miljö som omger oss. Det är 

naturligt och ett måste att fokusera på den globala miljön, då det kan hota hela vår existens. 

Ett område som inte får lika mycket uppmärksamhet som den förtjänar är miljön på 

arbetsplatsen. Den borde alltid prioriteras högt i och med att det är en miljö stora delar av 

befolkningen vistas i nästan varje dag under större delen av livet.  

     Ett problem med arbetsmiljöarbetet, anser personalchefen Rolf Jansson1 likt oss, är att 

lagstiftningen inom arbetsmiljön inkluderar många områden och regleringen är omfattande 

inom varje område. Ett resultat av det blir att arbetsgivaren kan få svårt att hålla reda på alla 

skyldigheter som anges. Det kan leda till att arbetsgivaren ser arbetsmiljöarbete som ett 

mödosamt moment som bara medför skyldigheter och att den inte inser fördelarna arbetet kan 

resultera i. En fundering som kan uppstå är huruvida lagstiftning är ett bra instrument att 

                                                 
1 Intervju med Rolf Jansson, personalchef, 071120 
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använda i arbetsmiljöarbetet. Idag ses lagstiftningen som en självklar utgångspunkt, men är 

det verkligen det bästa sättet och behöver det vara så även i framtiden? 

Ett annat problem Jansson, och även Helena Johansson2 ser är att få med arbetstagarna i 

arbetsmiljöarbete, för även om arbetsgivaren är med i processen är det inte en självklarhet att 

arbetstagarna är det. Är inte arbetstagarna med är det svårt att tänka sig att den bästa möjliga 

arbetsmiljön kan uppnås.     

     Anledningen till att vi valde uppsatsämnet var att vi ser ett samhälleligt uppkommet 

problem, det vill säga att ett problem som har koppling till samhällsdebatten och besvarar 

samhällsfrågor3. Vi anser att det finns ett behov av att behandla de problem vi nämnde i 

stycket ovan, inte minst på grund av att arbetsmiljön berör så många i samhället. 

1.3 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka lagstiftningen i Sverige angående arbetsmiljön, och vad 

arbetsgivaren är skyldig att göra i och med det systematiska arbetsmiljöarbetet. Vårt syfte är 

även att se om lagstiftningen är det bästa sättet att uppnå en säker arbetsmiljö, eller om det 

finns andra alternativ att föredra.         

     Uppsatsen skrivs ur ett arbetsgivarperspektiv, med anledning av att det är arbetsgivaren 

som har huvudansvaret för att uppnå en tillfredställande arbetsmiljö4.  

1.3.1 Frågeställningar 

Uppsatsen är uppdelad i olika delar. Första delen behandlar lagstiftning om arbetsmiljön och 

den andra delen tar upp olika sätt att uppnå en tillfredställande arbetsmiljö. Inom varje område 

har det angivits ett antal frågeställningar som därefter besvarats i resterande delar i uppsatsen.  

     

 Del II innefattar frågeställningarna: 

• Har lagstiftningen inom arbetsmiljöområdet genomgått förändringar genom åren och 

hur ser den ut idag? 

• Vad anger dagens lagstiftning inom arbetsmiljöområdet, och innebär den några 

omfattande skyldigheter för arbetsgivaren?  

 

                                                 
2 Intervju med Helena Johansson, anställd på personalavdelningen, 071115 
3 Esaiasson, P m.fl., Metodpraktikan  (2007), s.30 
4 3 kapitlet Arbetsmiljölagen 
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Del III innefattar frågeställningarna: 

• Påverkar lagstiftningen normen i samhället? 

• Blir det till nackdel för arbetsmiljöarbetet att det är ledamöter i riksdagen som stiftar 

lagar inom området? 

• Har tillsynen någon betydelse för att uppnå en tillfredställande arbetsmiljö? 

• Skulle dispositiva lagar bidra till en positiv effekt på arbetsmiljöarbetet? 

• Tjänar arbetsgivaren pengar på att aktivt arbeta med arbetsmiljöarbetet? 

• Kan arbetsmiljön få effekter på lönsamheten om arbetsmiljön kan påverka 

arbetstagarnas motivation? 

• Har ledarskapet någon betydelse för arbetsmiljöarbetet och den eventuella 

lönsamheten med det? 

1.3.2 Avgränsningar 

Vi har valt att studera rättskällorna: dagens arbetsmiljölag, viss del av 

arbetsmiljöförordningen och Arbetsmiljöverkets föreskrift, Systematiskt arbetsmiljöarbete. 

Anledning till det är att vi anser att de har högst relevans vid regleringen av arbetsmiljön, på 

grund av de har en direkt påverkan. När vi undersökte vilka lagar som gällt historiskt sett på 

arbetsmiljöområdet avgränsade vi oss till att undersöka Yrkesfarelagen, Lag angående 

anmälning om olycksfall i arbetet och arbetarskyddslagarna, på grund av dess syfte att 

förebygga olycksfallsrisker i arbetet.     

     Vi har valt att avgränsa vårt arbete till att undersöka fyra olika sätt att åstadkomma en 

tillfredställande arbetsmiljö. Sätten som ska undersökas är; genom att lagstifta om området, 

genom tillsyn, genom avtal samt att få arbetsgivaren att inse vikten av ett bra 

arbetsmiljöarbete, med anledning av att det kan generera lönsamhet. När det gäller att få 

arbetsgivaren att inse vikten av ett bra arbetsmiljöarbete valde vi att utgå från huruvida 

arbetsmiljöarbetet kunde leda till minskade kostnader/ökande vinster, om arbetsmiljön spelar 

in på arbetstagarens engagemang samt vilken betydelse ledarskapet har.   

  6 



1.4 Begreppsdefinition 

När vi skriver arbetsmiljö syftar vi på förhållandena på en arbetsplats, det vill säga 

förhållandena som påverkar arbetstagaren på en arbetsplats.5 Med tillfredställande 

arbetsmiljö menar vi att arbetsmiljön har en ständig utveckling, i möjligaste mån, i takt med 

att samhället utvecklas inom den tekniska delen, forskningen och värderingarna som existerar 

i samhället.6

När vi tar upp orden säker arbetsmiljö syftar vi på en arbetsplats där arbetstagaren inte utsätts 

för fara.7 Skriver vi lagstiftning inom arbetsmiljö avgränsar vi oss till Arbetsmiljölagen, och 

med systematiskt arbetsmiljöarbete menar vi det systematiska arbetet som arbetsgivaren ska 

arbeta med enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift, Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1.  

När vi skriver lönsamhet syftar vi på den ekonomiska effektiviteten hos en verksamhet.8

 

1.5 Metod 

1.5.1 Rättssociologiska metoden 

Det finns två olika metoder som kan användas när rättsregler studeras. Båda sätten intresserar 

sig för rättsordningen, men de gör det på olika sätt. Antingen granskas rätten från ett externt 

perspektiv, det är den rättssociologiska metoden. Eller så granskas den från ett internt 

perspektiv, det vill säga den rättsdogmatiska metoden. Den rättsdogmatiska metoden innebär 

att traditionella rättskällor studeras, såsom författningstext, förarbeten, praxis med mera. Det 

kan ses som att rättsdogmatiken begränsas i och med att den utgår från att det är rättsreglerna 

som bestämmer tillämpningen. Det utesluter att det finns andra faktorer som bestämmer 

tillämpningen. Inom rättsociologin ställs även frågan om det finns andra förhållanden som kan 

tränga ute rättsreglerna, exempelvis ekonomiska faktorer.9 Thomas Mathiesen, professor i 

rättssociologi, anser att citatet från Knoph tar upp rättssociologins tema. 

 

                                                 
5 http://www.ne.se 
6 Ericsson, Bo m.fl., Arbetsmiljölagen (2002), s.33 
7 http://www.ne.se 
8 http://www.ne.se 
9 Hydén, Håkan, Rättssociologi (2002), s.15ff 
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”Mellan rättsregler och samhällsförhållandena råder det följaktligen en 

ständig växelverkan. Rätten är inte bara en produkt av kulturmiljön utan även 

själv ett aktivt kulturelement och mycket ofta en måttstock för den kulturella 

nivån som ett folk eller en folkgrupp har nått upp till”10

 

Då rättssociologin är ett sätt att undersöka rättsliga företeelser med hjälp av 

samhällsvetenskapliga teorier och metoder, ansåg vi att metoden var mest lämplig som 

utgångspunkt för vår uppsats. Vi har dock tagit nytta av den rättsdogmatiska metoden i den 

utsträckning att vi granskat juridiska rättskällor. Vi har även på samma sätt tagit hjälp av den 

rättsgenetiska metoden i den utsträckning att vi gjort en historisk efterforskning för att belysa 

arbetsmiljöregleringens bakgrund.11  

1.5.2 Empirisk studie 

Vi ville få konkreta synpunkter på lagstiftningen runt arbetsmiljön och arbetsmiljön överlag 

och kom fram till att en empirisk studie kan vara ett bra komplement till den rättsociologiska 

metoden. Sandgren anser att om man inom rättsvetenskapen vill besvara ett problem som 

ligger utanför det rättspositivistiska området, kan en empirisk studie vara ett bra sätt för att 

inhämta kunskap.12 Det är en av anledningarna till valet att komplettera uppsatsen med en 

empirisk studie. 

    Vid en empirisk studie genomförs antigen en kvalitativ studie eller en kvantitativ. En 

kvalitativ studie innebär att enkla frågor genererar till innehållsrika svar. Medan en kvantitativ 

studie handlar om att ställa frågor som besvaras med en siffra, eller så omvandlas svaret till en 

siffra när den översätts från ord. En kvantitativ studie handlar ofta om en enkätundersökning 

medan en kvalitativ ofta innebär att intervju genomförs.13 Utifrån detta valdes att genomföra 

en kvalitativ studie. 

1.5.2.1 Respondenter 

Syftet med studien var att få en uppfattning om vad det finns för tankar om lagstiftningen runt 

arbetsmiljön och arbetsmiljöarbetet överlag, det vill säga få mer information om hur 

fenomenet uppfattandes i verkligheten. Valet av respondenter utgick från att det skulle vara 

personer som dagligen arbetar inom området, och det genomfördes ett strategiskt urval, 

utifrån personernas kunskapsområde. Personalchefen Rolf Jansson och Helena Jansson valdes 
                                                 
10 Citat ur Mathiesen, Thomas, Rätten i samhället (1989), s. 16 
11 Lehrberg, Bert Praktisk juridisk metod (2001), s.140 
12 Sandgren, Claes, Juridisk tidskrift – Om empiri och rättsvetenskap (1995-96), s. 1036 
13 Trost Jan, Enkätboken (2007), s. 18 
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ut på grund av deras goda kontakt med ämnet, vilket vi kände till sedan innan. Det 

genomfördes med andra ord en informantundersökning.14

     Vi genomförde två intervjuer. En med Rolf Jansson som är personalchef på Marbodal AB, 

i Tidaholm. Marbodal är ett industriföretag som är marknadsledande på kök och har runt 600 

anställda. Jansson började ute i industrin men har efter det jobbat sig upp i företaget, och 

arbetar i dag som personalchef. Intervjun genomfördes den 20 november 2007, mellan 

klockan 14.00 och 15.00.       

     Den andra intervjun var med Helena Johansson. Hon är anställd på personalavdelningen på 

Metso Kamfab AB, i Karlstad. Det är ett företag, inom metallindustrin, som tillverkar 

smältugnar för framställning av cellulosa till pappersmassaindustrin och är en del av 

koncernen Metso Paper AB, ett internationellt företag. Intervjun genomfördes den 15 

november 2007, mellan klockan 09.30 och 10.45. 

1.5.2.2 Intervjuernas genomförande 

Vid intervjuernas genomförande åkte vi ut till varsin respondent. Anledningen till att bara en 

av oss var med på vardera intervjun berodde på de geografiska skillnaderna och möjligheten 

att komma ifrån vid intervjutillfällena. Då den ena intervjun genomfördes 20 mil från Karlstad 

och den andra genomfördes under praktiktiden. Jan Trost kan både se positiva och negativa 

aspekter med att ensam genomföra en intervju. Exempelvis att det kan vara en fördel att vara 

två utifrån att informationsmängden och förståelsen kan bli större, men även nackdelar med 

att den intervjuade kan känna sig i underläge, samt att de kan bli negativa effekter på intervjun 

om intervjuarna inte är tillräckligt samspelta.15 Eftersom det inte verkade finnas någon 

absolut fördel med att vara två ansåg vi att det under förutsättningarna kunde gå lika bra med 

bara en som intervjuade. 

     I litteratur framgår att det finns olika metoder för dokumentering.16 Det syntes både för 

och nackdelar med de olika sätten vilket resulterade i valet att tillämpa det som var minst 

tidskrävande men ändå tillräcklig, det vill säga dokumentera intervjuerna med anteckningar. 

      

                                                 
14 Esaiasson, Peter m.fl., Metodpraktikan (2007), s. 257 
15 Trost, Jan, Kvalitativa intervjuer (2005), s. 46 
16 Bl. a: Trost, Jan, Kvalitativa intervjuer (2005), s. 53ff & Wallén, Göran, Vetenskapsteori och 
forskningsmetodik (1996), s.76ff 
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Huvudfrågorna i vår kvalitativa undersökning:  

1. Vad anser du vara den perfekta arbetsmiljön? 

2. För arbetet med arbetsmiljön med sig några positiva/negativa sidor och i så fall 

vad för några? 

3. Hur upplever du processen att tillämpa arbetsmiljölagarna?   

4. Hur ser du på lagstiftningen? 

5. Tror du det finns något annat sätt att uppnå en säker arbetsmiljö än lagstiftning? 

6. Har några större förändringar skett i arbetsmiljöarbetet och i så fall vad har det fått 

för konsekvenser? 

 

Vid intervjun med Helena Johansson kom det fram att Metso Kamfab AB gjort stora 

förändringar i och med koncernbyten de senaste åren. Det fanns klara skillnader mellan 

ledarskapsstilarna och fokuseringen på arbetsmiljön, vilket vi tyckte var intressant. Det 

resulterade i att vi gjorde en liten studie som rapporteras i avsnittet 7.2.2, utifrån intervjun 

med Helena Johansson samt informationspapper vi erhöll av henne. 

 

1.6 Disposition av del II och del III 

I del II börjar kapitel två med att gå igenom lagarna historiskt sett från och med 1889 och 

fram till idag. Kapitel tre behandlar dagens lagstiftning och vad den innebär för arbetsgivaren. 

I kapitel tre undersöks även vad föreskriften, Systematiskt arbetsmiljöarbete, innebär för 

arbetsgivaren. 

     Del III behandlar fyra olika sätt som kan spela in i arbetet med att uppnå en 

tillfredställande arbetsmiljö. De fyra olika sätten behandlas under varsitt kapitel. Kapitel fyra 

tar upp huruvida lagstiftning är ett bra sätt för att uppnå ett bra arbetsmiljöarbete. Kapitel fem 

behandlar om tillsynen kan ha någon inverkan på hur arbetsgivaren lyckas att uppnå en 

tillfredställande arbetsmiljö. I kapitel sex undersöks huruvida det är en god idé, ur 

arbetsmiljösynpunkt, att göra lagstiftningen och föreskrifter dispositiva, och därmed regleras i 

kollektivavtal. Kapitel sju behandlar om det kan vara lönsamt för arbetsgivaren att arbeta med 

arbetsmiljön och att få alla engagerade. 

Del IV innehåller en analys och ett slutord. I kapitel åtta analyserar vi lagens utveckling 

genom tiderna samt analyserar vad det finns för för- och nackdelar med de olika sätten att 

uppnå en tillfredställande arbetsmiljö. Uppsatsen avslutas med kapitel nio där det anges vad vi 

anser vara det bästa sättet att uppnå en tillfredställande arbetsmiljö.  
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Del II Lagstiftningen om arbetsmiljö 

2. Historia 
Kapitlet kommer att behandla frågan: Har lagstiftningen inom arbetsmiljöområdet genomgått 

förändringar genom åren?  

2.1 Yrkesfarelagen (1889:19) 

Den första lagen som behandlade arbetsmiljön var Yrkesfarelagen (1889:19), som enbart 

omfattade olika typer av industriarbete. Redan den lagen angav att arbetsgivaren ska skydda 

arbetstagarnas liv och hälsa genom att vidta alla nödvändiga anordningar som avser 

arbetslokaler, maskiner och redskap eller annat med hänsyn till arbetets beskaffenhet. Där 

uppgavs även att arbetsgivaren var tvungen att iakttaga olika saker för att säkra arbetstagarens 

arbetsmiljö samt de skyldigheter en arbetsgivare hade när arbetstagarnas arbete utfördes i 

slutet rum. Exempel på saker att iaktta var fall, nedstörtande föremål, ange hur hjälpmaskiner 

skulle användas för att undvika fara, utrymningsmöjligheter vid fara för eld med mera. Där 

skulle även finnas instruktioner på arbetsplatsen om vad arbetstagaren skulle göra för att 

undvika fara. Arbetstagarna hade även i den lagen angående arbetsmiljö skyldighet att 

medverka för att lagens mål skulle uppfyllas.17  

     Det är i och med Yrkesfarelagen som yrkesinspektionen inrättades. Deras uppgift var att ha 

en upplysande och rådgivande funktion gentemot arbetsgivaren angående skydd mot 

yrkesfara för arbetstagaren. Yrkesinspektörerna skulle verka för att lagen efterlevdes, vilket 

skulle göras med minsta möjliga olägenhet för arbetsgivaren. Yrkesinspektören kunde även, 

om han ansåg det nödvändigt påkalla polismyndighet. Yrkesinspektören fick med giltig 

anledning tillträde till arbetsplatsen för att göra undersökningar. Fick arbetsgivaren underkänt 

av inspektören gick ärendet vidare till Konungens befallningshavande18.19

     Om en arbetsgivare inte vidtog de åtgärder Kungens befallningshavande angav kunde det 

bli straffpåföljder, böter samt att anordningen verkställdes på arbetsgivarens bekostnad genom 

polismyndighets ingripande. Konungens befallningshavande hade även rätt att stoppa arbetet i 

sin helhet eller till viss del tills anordning vidtagits om det fanns omedelbar fara i arbetet.20  

                                                 
17 1-3 § Yrkesfarelagen 
18 Konungens befallningshavande är en benämningen på den högsta förvaltningsmyndigheten i länet (1855 års 
landshövdingsinstruktion). I 1918 års landshövdingsinstruktion var den nya benämningen på myndigheten 
länsstyrelse. 
19 5-6 § Yrkesfarelagen 
20 8-9 § Yrkesfarelagen 
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2.2 Lag (1905:67) angående anmälan om olycksfall i arbete  

Idag är arbetsgivaren skyldig att underrätta Arbetsmiljöverket vid arbetsolyckor, tillbud eller 

dylikt som orsakat dödsfall, svårare personskador eller drabbat flera arbetstagare eller medfört 

allvarlig fara för liv eller hälsa21. Anmälningsplikten är inget nytt, utan 1905 kom Lag 

angående anmälan om olycksfall i arbete (1905:67). Den angav att arbetsgivaren var 

skyldighet att anmäla olyckan till polisen om arbetstagaren som innefattas av lagen (1889:19) 

drabbades av:  

 
”olycksfall, som för arbetaren medfört eller skäligen kan antas medföra döden, varaktig 

skada å kroppsdel, väsentlig nedsättning af själsförmögenhet eller en utöfver tredje dagen 

efter den, då olycksfallet inträffade, fortvarande förlust eller väsentlig nedsättning af den 

skadades arbetsförmåga”22

 

Likt i dag fanns det i början av 1900-talet olika instanser som skulle granska fallet. Först och 

främst var det polismyndigheten som skulle göra en polisundersökning för att fastställa om 

det förelåg något brott bakom olyckan. Andra inblandade instanser var yrkesinspektörerna 

och kommerskollegiet. 

2.3 Lag (1912:206) om arbetarskydd 

Den lag som ersatte Yrkesfarelagen var Lag om arbetarskydd (1912:206). Den lagen kom att 

gälla varje rörelse där arbetstagare användes till arbete för arbetsgivarens räkning. Undantag 

fanns om arbetet utfördes i arbetsgivarens hem, om arbetstagaren tillhörde arbetsgivarens 

familj samt sjöfolk. Jordbruksarbetet innefattades endast om det rörde sig om maskinellt 

arbete. Den nya lagen hade många likheter med den gamla men det syns även klara skillnader 

och innehåller flera tillägg. Exempelvis att det skulle finnas tillfredställande belysning, 

förflyttning av tunga föremål skulle ordnas och ledas på ett betryggande sätt, säkra 

arbetsredskap samt att om arbetstagaren inte hade tillräcklig kunskap om arbetet skulle han 

inte utföra det om han inte fick nödvändig undervisning och ledning. Nytt för denna lag var 

också att tiden för arbete vid hälsofarligt arbete inskränktes och att med hänsyn till antalet 

sysselsatta, kön och arbetets natur skulle det finnas tillgång till tvätt och dricksvatten samt 

avträden. Det skulle även finnas lämplig plats för ombyte, förvaring och torkning av kläder. 

Det skulle med hänsyn till arbetets natur finnas första hjälpen tillgängligt samt att 

                                                 
21 2 § Arbetsmiljöförordningen 
22 1 § Lag (1905:67) angående anmälan om olycksfall 
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söndagsvilan borde iakttagas.23 I och med lagen, stiftades även föreskrifter som tog upp 

minderåriga och kvinnor i arbetet. Nytt var även att ombud skulle utses.24

     I och med 1912 års lag skärptes kravet på anmälningsplikten om olyckor i arbetet, Det 

ledde till att tillbudsanmälningarna ökade. Antalet anmälningar var år 1912, 1216 stycken 

inom metallbranschen.25 Statistiken visar sedan att en ökning höll i sig följande år. 

Anledningen till det skulle kunna vara att det 1912 beslutades att det skulle införas ett nytt 

ämbetsverk, socialstyrelsen, som fick uppgiften att hantera arbetsfrågor. Uppdraget innebar 

bland annat att ämbetsverket skulle ha hand om ärenden angående allmänna arbetarfrågor. Det 

vill säga förhållandet arbetsgivare- arbetstagare, avtal, arbetsmarknadsfrågor samt 

arbetarskydd och yrkesinspektion.26

2.4 Lag (1949:1) om arbetarskydd     

Den tredje lagen som behandlar arbetsmiljön och som ersatte Lagen om arbetarskydd 

(1912:206), var Lagen om arbetarskydd (1949:1). Lagen omfattar det som tidigare lagar också 

omfattat inklusive elever, värnpliktiga och de som är på fångvårds-, tvångsarbets- eller 

fattigvårdsanstalt.27 Precis som med de tidigare lagarna syns i den här en likhet från tidigare 

lagstiftning, men med väsentliga tillskott och förändringar. Exempel på tillägg som gjorts 

inom arbetsolycksområdet är att arbetsgivaren måste beakta: 

 
”de förhållanden, under vilka arbetet bedrives, samt arbetstagares ålder, yrkesvana och 

övriga förutsättningar för arbetet skäligen kan erfordras för att förebygga att hos honom 

sysselsatt arbetstagare ådrager sig ohälsa i följd av arbetet eller drabbas av olycksfall 

däri”28

 

Andra tillägg var att arbetstagarna skulle ha tillgång till lämplig plats för vila eller utrymme 

där tillräckligt skydd mot köld och nederbörd kunde fås, att lämpliga anordningarna skulle 

vidtas för att förhindra att arbetstagarna skadades genom att bli utsatta för buller, skakningar 

eller annan liknande olägenhet. Ett tillägg var att ordning och renlighet skulle beaktas samt att 

arbetet skulle organiseras på ett sådant sätt att det inte tröttade ut arbetstagaren i onödan. 

Arbetsgivaren fick i och med den nya lagen en skyldighet att förhindra att arbetstagarna 

skadades av splitter, stänk, hälsofarliga ämnen, kyla med mera, genom att vidta åtgärder. En 
                                                 
23 1, 4 & 5 § Lag (1912:206) om arbetarskydd 
24 8-22, 31 §§ Lag (1912:206) om arbetarskydd 
25 Sveriges offentliga statistik, Olycksfall i arbetet, (1960), s. 3 
26 http://www.socialstyrelsen.se/Om_Sos/verksamhet/Historia/Collegiummedicorum.htm). 
27 2 § Lag (1949:1) om arbetarskydd 
28 7 § Lag (1949:1) om arbetarskydd 
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annan förändring var att personliga skyddsutrustningar skulle användas och vårdas, samt att 

föreskriften från 1912:206 angående söndagsvila var borttaget.29 Lagen från 1949 angav även 

att Konungen kunde förordna att lag och föreskrifter skulle tillämpas i arbeten där 

arbetstagaren utsattes för ohälsa eller olycksfall.30    

  

3. Arbetsmiljörätt idag 
Lagstiftningen som ligger till grund för dagens arbetsmiljöarbete är Arbetsmiljölagen, och 

föreskrifter och allmänna råd som ges ut av Arbetsmiljöverket. Arbetsmiljöförordningen, Lag 

om allmän försäkring samt Lag om arbetsskadeförsäkring är också förordningar som direkt 

styr arbetsmiljön. Sverige har dessa som direkt styr arbetsmiljön men landet har också en lång 

rad av lagar, förordningar och avtal, vilka direkt eller indirekt har stor betydelse för 

arbetsmiljöns beskaffenhet. Exempel på några av dem är Arbetstidslagen, Lag om 

medbestämmande i arbetslivet, Jämställdhetslagen, Lag om anställningsskydd med mera. 

Självklart påverkas alla förordningarna i sin tur både av EG-rätten och av regler från ILO31.32 

Kapitlet kommer närmare beskriva bestämmelserna i Arbetsmiljölagen och föreskriften 

Systematiskt arbetsmiljöarbete. Frågan som kommer att behandlas är: Vad anger dagens 

lagstiftning inom arbetsmiljöområdet, och innebär den några omfattande skyldigheter för 

arbetsgivaren?  

 

3.1 Arbetsmiljölagen 

Arbetsmiljölagen är en ramlag, vilket innebär att den innehåller mer grundläggande 

värderingar och principer än konkreta detaljregleringar över bestämmelser som ska uppfyllas. 

För att få mer preciserad reglering av hur Arbetsmiljölagen ska tillämpas inom olika områden 

kompletteras och fylls Arbetsmiljölagen ut av föreskrifter. Det finns ett hundratal föreskrifter 

av den typen och de ges ut i Arbetsmiljöverkets författningssamling, AFS.  

     Den arbetsmiljölag, som gäller idag trädde i kraft den 1 juli 1978 och har reviderats 

kontinuerligt därefter, senaste gången var 2001. Lagen består av nio kapitel som kommer att 

genomgås lite kortfattat. 

                                                 
29 9- 12 § Lag (1949: 1) om arbetarskydd 
30 5 § Lag (1949: 1) om arbetarskydd 
31 International Labour Organization 
32 Steinberg, Maria, Skyddsombudsrätt (2006), s. 32 
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3.1.1 Lagens ändamål och tillämpning 

Lagens första kapitel är ”Lagens ändamål och tillämpningsområde”, som beskriver lagens 

avsikt att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt att i övrigt uppnå en god 

arbetsmiljö.33 Lagen är tillämplig i första hand på arbetstagare som utför arbete för en 

arbetsgivares räkning, det vill säga tillsvidareanställda, de som är allmänt visstidsanställda, 

vikarier, provanställd och säsongsarbetare. Till lag räknas också praktikanter och lärlingar in 

som arbetstagare. Arbetsmiljölagen tar upp att den gäller för dem som kan likställas med 

arbetstagare, vilket är de som genomgår utbildning, de som under vård i anstalt utför anvisat 

arbete samt de som tjänstgör enligt lagen om totalförsvarsplikt.34  

3.1.2 Arbetsmiljöns beskaffenhet     

Kapitel två beskriver hur arbetsmiljön ska se ut och här uppges att: 

 

 ”Arbetsmiljön skall vara tillfredställande med hänsyn till arbetets natur och den 

sociala och tekniska utvecklingen i samhället. […] Arbetsförhållandena skall 

anpassa till arbetstagarnas olika förutsättningar i fysiskt och psykiskt avseende. 

Arbetstagaren skall ges möjlighet att medverka i utformningen av sin egen 

arbetssituation samt i förändrings- och utvecklingsarbete som rör hans eget 

arbete. Teknik, arbetsorganisation och arbetsinnehåll skall utformas så att 

arbetstagaren inte utsätts för fysiska eller psykiska belastningar som kan 

medföra ohälsa eller olycksfall.”35  

 

Det framgår också att arbetet ska organiseras så det utförs i en sund och säker arbetsmiljö som 

ska ge möjlighet till variation, samarbete och sociala kontakter. De arbetsuppgifter som utförs 

ska ge möjlighet till personlig och yrkesmässig utveckling samt upplevas som meningsfulla. 

Arbetet ska utföras i lokaler som är utformade så att de är lämpliga ur arbetsmiljösynpunkt 

med maskiner och utrustning som ger pålitlig säkerhet mot ohälsa och olycksfall. När det 

gäller ämnen som kan ge upphov till ohälsa och olycksfall får de endast användas under 

förhållanden som ger betryggande säkerhet. Skulle det inte gå att uppnå betryggande säkerhet 

på annat sätt än personlig skyddsutrustning ska personlig skyddsutrustning användas. Kapitlet 

                                                 
33 1 kapitlet 1 § Arbetsmiljölagen 
34 Steinberg, Maria, Skyddsombudsrätt (2006), s. 35 
35 2 kapitlet 1 § Arbetsmiljölagen 
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behandlar även att utrymmen och anordningar för personlig hygien, förtäring och vila, samt 

för första hjälpen vid olycksfall eller sjukdom ska finnas vid behov.36  

3.1.3 Allmänna skyldigheter 

I kapitel tre redogörs för vilka skyldigheter arbetsgivaren, arbetstagaren och andra har. Det är 

arbetsgivaren som har huvudansvaret för arbetsmiljön på arbetsplatsen. Lagen anger dock att 

en god arbetsmiljö ska åstadkommas genom samverkan mellan arbetsgivaren och 

arbetstagaren, samt att arbetstagaren också har ett ansvar för arbetsmiljön i och med att den 

ska medverka i arbetsmiljöarbetet.37

Arbetsgivaren är skyldig att bland annat: 

• Vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa 

eller olycksfall, skyldigheten är inte direkt sanktionerad (se mer under kapitel 8.1.8.1) 

• Om arbetsförhållandena kräver det, ska arbetsgivaren svara för att företagshälsovård 

finns att tillgå. Någon generell regel att ansluta sig till företagshälsovård finns inte, 

dock kan Arbetsmiljöverket förelägga en arbetsgivare att anlita företagshälsovård. 

• Att ha ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Arbetsgivaren ska följa föreskriften, 

Systematiskt arbetsmiljöarbete (se mer under kapitel 3.2). Föreskriften är inte direkt 

sanktionerad om den inte följs (se mer under kapitel 3.1.8.1). 

• I och med arbetsanpassnings och rehabiliteringsansvaret enligt Arbetsmiljölagen och 

Lagen om allmän försäkring ska arbetsgivaren ha en organiserad verksamhet för 

arbetsanpassning och rehabilitering. 

• Se till så att arbetstagarna informeras om förhållandena på arbetsplatsen samt att 

arbetstagarna underrättas om de risker som kan vara anslutna med arbetet. Det ligger 

även på arbetsgivarens ansvar att se till att arbetstagarna har den utbildning som krävs. 

• Ta hänsyn till arbetstagarnas särskilda förutsättningar att utföra arbetet och vid behov 

anpassa arbetsförhållandena eller vidta annan lämplig och nödvändig åtgärd.38 

 

De åtgärder arbetsgivaren är skyldig att ta till för att förbättra arbetsmiljön ska emellertid stå i 

skälig proportion till de resultat som förväntas uppnås. 39

                                                 
36 2 kapitlet Arbetsmiljölagen 
37 3 kapitlet 1a, 4 §§ Arbetsmiljölagen 
38 3 kapitlet 2 – 3 § Arbetsmiljölagen 
39 Westergren, Annika m fl., God arbetsmiljö (2006), s. 37 
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Arbetstagaren är skyldig att bland annat: 

• Medverka i arbetsmiljöarbetet och delta i de åtgärder som planeras för att åstadkomma 

en god arbetsmiljö. 

• Följa de föreskrifter som ges och använda givna skyddsanordningar och iaktta den 

försiktighet som krävs för att förebygga ohälsa och olycksfall. Om en arbetstagare 

utan skäl uppsåtligen eller av oaktsamhet tar bort en skyddsanordning eller sätter den 

ur bruk kan den dömas till böter.40 

• Om arbetstagaren finner att arbetet innebär omedelbar och allvarlig fara för liv och 

hälsa, är den skyldig att snarast underrätta arbetsgivaren eller skyddsombudet. 

• Om det vid ett farligt arbete uppstår oklarhet om hur situationen ska hanteras ska 

arbetstagaren avbryta arbetet.41  

Andra ansvarsfrågor 

• Det finns särskilda regler om byggnads- och anläggningsarbeten, vilka bland annat 

innebär att arbetsgivaren på en byggnadsplats har ett samordningsansvar för 

arbetsmiljöfrågor. En huvudentreprenör kan dock överta ansvaret. Arbetsmiljöverket 

kan besluta vem som är samordningsansvarig på en byggnadsplats om det inte skulle 

finnas någon sådan.42 

• Det ligger ett ansvar på den som tillverkar, överlåter eller importerar någon form av 

utrustning eller teknisk anordning att se till att anordningen har en tillförlitlig säkerhet 

mot ohälsa och olycksfall innan den får användas. Det gäller även för den som 

tillverkar, importerar eller överlåter ett ämne som kan leda till ohälsa eller olycksfall 

att se till att de åtgärder vidtas som behövs för att förhindra att ämnet vid avsedd 

användning leder till risk ur skyddssynpunkt.43  

3.1.4 Bemyndigande 

Kapitel fyra i Arbetsmiljölagen tar upp att Arbetsmiljöverket har rätt att på uppdrag av 

regeringen ställa krav på arbetsmiljöns beskaffenhet och uppge allmänna skyldigheter om 

arbetsmiljön. Bemyndigandet anges i 18 § Arbetsmiljöförordningen. För att kunna ställa krav 

på arbetsmiljöns beskaffenhet utfärdar Arbetsmiljöverket bland annat föreskrifter. 

Arbetsmiljöverket kan exempelvis förelägga arbetsgivaren att föra en skriftlig uppställning 

                                                 
40 8 kapitlet 2 § fjärde punkten Arbetsmiljölagen 
41 3 kapitlet 4 § Arbetsmiljölagen 
42 3 kapitlet 6 & 7 § & 7 kapitlet 6 § Arbetsmiljölagen  
43 3 kapitlet 8 & 9 § Arbetsmiljölagen 
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över vissa ämnen eller arbetsplatsens tekniska anordningar; registrera arbetstagare som utsätts 

för ohälsosamma ämnen eller dylikt, eller ge ut registeruppgifter till berörda arbetstagare. 

Arbetsmiljöverket kan också föreskriva om förbud, till exempel utfärda förbud mot arbete 

som medför ökad risk för ohälsa för vissa grupper av arbetstagare.44  

     I Arbetsmiljöverkets föreskrifter finns det direkt straffsanktionerade regler 45 (mer om 

direkt straffsanktionerade regler under kapitel 3.1.8.1), men om en bestämmelse är förenad 

med straff ska det tydligt framgå46. Det kan exempelvis finnas en rubrik i slutet av 

föreskriften som benämns: Bestämmelser om straff. Arbetsgivare som bryter mot en 

föreskrift, utfärdad av Arbetsmiljöverket, kan i vissa fall åläggas att betala en 

sanktionsavgift47, om en sådan sanktionsavgift kan utgå ska framgå i föreskriften (mer om 

sanktionsavgift under kapitlet 3.1.8.1). 

3.1.5 Minderåriga 

Det finns regler om minderåriga och dessa behandlas i kapitel fem. Där framgår att den som 

inte fyllt arton år ska ses som minderårig, och att det inte är tillåtet att utföra ordinarie 

förvärvsarbete förrän man fyllt sexton år och fullgjort sin skolplikt.48 Det finns dock undantag 

som kan beaktas, dessa behandlas i Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 1996:1. Den som 

uppsåtligen eller av oaktsamhet anlitar en minderårig som inte fyllt sexton eller annars inte 

uppfyller kraven i 5 kapitlet 2 § AML döms till böter enligt 8 kapitlet 2 § första punkten 

Arbetsmiljölagen.   

3.1.6 Samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare med mera 

Kapitel sex behandlar mycket av det arbetsmiljöarbetet ska bygga på, det vill säga samarbetet 

mellan arbetsgivaren och arbetstagaren. Det ligger ett gemensamt intresse för arbetsgivaren, 

arbetstagaren, skyddsombudet samt fackliga organisationen att skapa en god arbetsmiljö, och 

därför ska samverkan ske med alla de parterna. Mycket av samverkan sker dock genom 

skyddsombudet och skyddskommittén. 

                                                 
44 4 kapitlet Arbetsmiljölagen 
45 8 kapitlet 2 § andra punkten Arbetsmiljölagen 
46 19 § 2 stycket Arbetsmiljöförordningen 
47 8 kapitlet 5 § Arbetsmiljölagen 
48 5 kapitlet Arbetsmiljöverket 
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3.1.6.1 Skyddsombud 

Om en arbetsplats har fem eller fler anställda ska ett skyddsombud utses. Skyddsombuden 

utses normalt för tre år i taget.49 De som utses är ofta insatta i arbetsförhållandena och har ett 

intresse för arbetsmiljöfrågor. Den lokala arbetstagarorganisationen som är eller brukar vara 

bunden av kollektivavtal med arbetsgivaren utser skyddsombud. Finns det ingen sådan 

bunden organisation ska skyddsombudet utses direkt av arbetstagarna. Skyddsombuden har 

till uppgift att företräda arbetsgivaren, verka för en bra arbetsmiljö samt inom sitt 

skyddsområde påpeka brister i arbetsmiljön. De kan vända sig till arbetsgivaren och begära att 

åtgärder ska genomföras för att arbetsmiljön ska bli tillfredställd, och då erhålla en skriftlig 

bekräftelse från arbetsgivaren på en sådan begäran. Arbetsmiljöverket kan i vissa fall kopplas 

in. Skyddsombuden kan också stoppa ett arbete om det innebär omedelbar och allvarlig fara 

för arbetstagares liv eller hälsa och om rättelse inte omedelbart kan uppnås genom 

hänvändelse till arbetsgivaren. Arbetsmiljöverket får sedan komma till arbetsplatsen för att 

avgöra om arbetet ska fortsätta. Andra uppgifter ett skyddsombud har är att den ska delta i 

planering och upprättande av handlingsplaner, medverka vid skyddsronder, erhålla handlingar 

och upplysningar samt kontinuerligt underrättas av arbetsgivaren. Skyddsombud har rätt till 

ledighet, lön och andra förmåner samt rätt till utbildning. Det är även förbjudet att hindra ett 

skyddsombud eller ge den försämrade arbetsförhållanden eller anställningsvillkor på grund av 

sitt uppdrag. Skulle en arbetsgivare eller arbetstagare inte acceptera det här kan de bli 

skadeståndsskyldiga.50

3.1.6.2 Skyddskommitté   

På arbetsplatser som regelbundet har fler än femtio anställda ska det finnas en 

skyddskommitté. En skyddskommitté är ett rådgivande organ och däri bör ingå en ordförande 

som har möjlighet att fatta beslut, då gärna en i företagsledande eller liknande ställning, en 

facklig styrelse ledamot, skyddsombud samt en representant från företagshälsovården. 

Skyddskommitténs uppgifter är att behandla företagshälsofrågor, handlingsplaner, delta i 

planering av arbetsmiljöarbete, informera och utbilda samt ta upp och behandla 

arbetsanpassning och rehabilitering.51

     Både skyddsombud och skyddskommitté ledamöter måste respektera sin tystnadsplikt vid 

privata företag och Sekretesslagen inom den offentliga sektorn. Tystnadsplikten rör 

                                                 
49 6 § Arbetsmiljöförordningen 
50 6 kapitlet Arbetsmiljölagen 
51 6 kapitlet 9§ Arbetsmiljölagen & 8, 8a § Arbetsmiljöförordningen 
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yrkeshemligheter, arbetsförfarandet, affärsförhållande, enskilds personliga förhållande eller 

förhållande av betydelse för landets försvar som de kommit i kontakt med på grund av sitt 

uppdrag, undantag finns dock.52  

3.1.6.3 Facklig organisation 

Enligt Medbestämmandelagen ska arbetsgivaren förhandla med den arbetstagarorganisation 

vilken han är bunden till vid viktigare förändringar av arbets- eller anställningsförhållanden.53 

Då arbetsmiljön ingår i arbetstagarens arbets- och anställningsförhållanden ska arbetsgivaren 

alltså även samverka med den fackliga organisationen när det gäller förändringar av 

arbetsmiljön. 

3.1.7 Tillsyn 

Sjunde kapitlet med titeln ”Tillsyn” tar upp att det är Arbetsmiljöverket som ser till att 

Arbetsmiljölagen och föreskrifter följs. Arbetsmiljöverkets tillsyn syftar på övervakning av att 

gällande föreskrifter efterlevs, ge stöd för att underlätta den lokala skyddsverksamheten, 

granska förslag på nya lokaler, arbetsanordningar med mera. De ska även fungera som en 

informations- rådgivnings- och upplysningsverksamhet. Kapitlet anger att Arbetsmiljöverket 

kan meddela förelägganden eller förbud när det krävs för att lagen och föreskrifter ska 

efterlevas samt att de kan förena ett beslut om föreläggande eller förbud med vite. Den som 

uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot en förordning eller ett förbud döms till böter eller 

fängelse i högst ett år.54 Det framgår vidare att Arbetsmiljöverket kan förordna en rättelse om 

en som blivit ålagd ett föreläggande inte efterlever det. Rättelsen sker på dennes bekostnad. 

Arbetsmiljöverket kan också meddela beslut om försegling eller annan avstängning av 

anläggning, utrymme eller anordning för att säkerställa ett förbud. I ”Tillsyns” kapitlet 

beskrivs även den tystnadsplikt som åligger skyddsombud, ledamot i skyddskommitté samt 

den som deltagit i arbetsanpassnings- och rehabiliteringsverksamheten. Tystnadsplikt innebär 

att personerna inte obehörigen får röja eller utnyttja vad han eller hon fått kännedom om i och 

med sin roll angående yrkeshemligheter, arbetsförfarande, affärsförhållande, enskilds 

personliga förhållande eller förhållande av betydelse för landets försvar.  

                                                 
52 7 kapitlet 13 § Arbetsmiljölagen 
53 11 § Lag om medbestämmande i arbetslivet 
54 8 kapitlet 1 § Arbetsmiljölagen 
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3.1.8 Påföljder 

Vid brister i arbetsmiljön kan påföljder bli aktuella. Påföljderna anges i åttonde kapitlet. När 

det gäller arbetsmiljön kan man bli dömd till två olika brott, antingen brott mot 

arbetsmiljölagen eller arbetsmiljöbrott. 

3.1.8.1 Brott mot arbetsmiljölagen 

Med brott mot arbetsmiljölagen menas att bestämmelser i Arbetsmiljölagen bryts, och för att 

säkerställa efterlevnaden så att bestämmelserna inte bryts finns det straffbestämmelser och 

regler om sanktionsavgift.  

Straffbestämmelser 

Det finns olika straffbestämmelser i Arbetsmiljölagen med olika påföljder beroende på vad 

det är för brott. Det finns regler som är direkt straffsanktionerade55, det vill säga att det kan 

utdömas straff om inte arbetsgivaren uppfyller en viss skyldighet. Arbetsgivaren kan därmed 

bli dömd utan att det inträffat en olycka eller liknande. De bestämmelser som är direkt 

straffsanktionerade anges i 8 kapitlet 2 § Arbetsmiljölagen. Den som uppsåtligen eller av 

oaktsamhet bryter mot en direkt straffsanktionerad regel döms till böter. 

     Ett annat brott som leder till en straffbestämmelse är om ett föreläggande eller förbud som 

har meddelats av Arbetsmiljöverket bryts56. Om ett brott begåtts mot ett föreläggande eller 

förbud kan tingsrätten utdöma böter till den ansvarige (en fysisk person). Fängelse finns även 

med på straffskalan. För att straff ska kunna utdömas krävs dock att föreläggandet eller 

förbudet inte är sammanfört med ett vite. Ett vite är:  

 

”Ett administrativt tvångsmedel i form av en summa pengar som en myndighet 

eller domstol anger i ett föreläggande eller förbud […] Vite riktas vanligen mot 

juridiska personer men kan även riktas mot fysiska personer”57.  

 

Det vill säga om det som står i föreläggandet inte åtgärdas och det är förenat med vite, så 

måste vitet betalas, och det blir inte tal om böter eller fängelse.58

                                                 
55Steinberg, Maria, Skyddsombudsrätt (2006), s. 200  
56Ericsson, Bo m.fl., Arbetsmiljölagen (2002), s. 205  
57 www.av.se/inspektion/stegforsteg/vite.aspx 
58 Ericsson, Bo m.fl., Arbetsmiljölagen (2002), s. 205 
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Sanktionsavgift 

För att garantera att föreskrifterna följs kan Arbetsmiljöverket besluta att brott mot en 

föreskrift ska medföra en sanktionsavgift. Om föreskriften innehåller en bestämmelse om 

sanktionsavgift ska det klart framgå. De straff i form av böter och fängelse som annars skulle 

utdömas ersätts av sanktionsavgiften. En sanktionsavgift behöver inte åläggas en fysisk 

person, så som böter och fängelse behöver, vilket resulterar i att det inte behövs konstateras 

vem som är skyldig till företeelsen. Detta kan underlätta utredningsarbetet. Ytterligare något 

som underlättar utredningsarbetet är att överträdelsen inte behöver skett uppsåtligen eller av 

oaktsamhet, det räcker att en överträdelse inträffat. 

     Utöver de två påföljderna, straffbestämmelser och sanktionsavgift, finns lagregler om 

företagsbot. En företagsbot kan utdömas vid sidan av ett personligt straff och kan utdömas till 

en juridisk person. Företagsbot kan komma i fråga ”om brottsligheten inneburit ett grovt 

åsidosättande av de särskilda skyldigheter, som är förenade med verksamheten” eller om 

arbetsgivaren ”inte har gjort vad som skäligen kunnat krävas för att förebygga 

brottsligheten”59. 

     När det gäller brott mot arbetsmiljölagen 3 kapitlet 2-12, 14 §§, 5 kapitlet 3 § första stycket 

och 7 kapitlet 6 § kommer Arbetsmiljöverket ut till företaget och kan vid behov utge 

föreläggande eller förbud för att stärka efterlevnaden av Arbetsmiljölagen och föreskrifter. 

Föreläggandena och förbuden kan även vara förenade med vite. 

3.1.8.2 Arbetsmiljöbrott 

För att ett arbetsmiljöbrott ska ha skett måste någon först och främst bryta mot bestämmelser i 

Arbetsmiljölagen eller gällande föreskrifter. Brottet ska även ske med avsikt eller av 

oaktsamhet. Oaktsamheten ska också ha samband med olyckan eller effekten. Slutligen måste 

det finnas en person som har ansvaret och kan åtalas.60 Den ansvarige för arbetsmiljön är i 

första hand arbetsgivaren, men som kommer att behandlas under kapitlet 8.2.2 kan 

arbetsgivaren delegera ut arbetsuppgifter. Delegeringen innebär att viss del av ansvaret för att 

lagstiftningsbestämmelser följs flyttas över på en annan befattning. Det är viktigt att vid 

delegeringen klarlägga vem det är som har ansvaret och skulle några oklarheter om 

ansvarsfördelningen uppstå faller ansvaret på ledningen.61 Det kan vara svårt att avgöra vem 

ansvaret ligger på. Om delegeringen (mer om delegering nedan) skett på rätt sätt vilar 

                                                 
59 36 kapitlet Brottsbalken 
60 3 kapitlet 10 § Brottsbalken 
61 Propositionen 1976/77:149, s. 373 
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ansvaret på den delegerade, under förutsättning att arbetsledningen vid delegeringen varken 

vid val av person, genom bristande tillsyn eller på annat sätt varit försumlig.62 Vem det är 

som har ansvaret avgörs i sista hand av domstolen. 

     Det blir tal om arbetsmiljöbrott när det rör sig om allvarligare olyckor, till exempel att 

någon avlider, drabbas av sjukdom eller kroppsskada som inte är ringa, eller framkalla fara 

för annan.63 Om det uppstår en situation där en arbetstagare avsiktligen eller på grund av 

oaktsamhet orsakar annan persons död, utsätter annan för skada eller fara kan den på samma 

sätt som arbetsgivaren ställas tillsvaras. Det blir dock inte för arbetsmiljöbrott utan för 

vållande till annans död, vållande till kroppsskada eller sjukdom, framkallande av fara för 

annan.64  

     När det gäller arbetsmiljöbrott kan vem som helst påkalla polisen när den ser att en 

allvarlig olycka inträffat som uppfyller kraven om oaktsamhet, samband och ansvar. Det leder 

sedan till en förundersökning som kan resultera i ett åtal beroende på vad åklagaren beslutar. 

Ärendet behandlas sedan i allmän domstol. 

3.1.9 Överklagande 

Lagen avslutas med ett kapitel som behandlar hur överklagandet går tillväga. 

3.2 Systematiskt arbetsmiljöarbete 

Arbetsgivaren måste se till att den uppfyller de krav som är stadgat i Arbetsmiljölagen men 

det är inte tillräckligt. Arbetsgivaren måste även uppfylla alla de krav som berör dennes 

verksamhet även när det gäller föreskrifterna från Arbetsmiljöverket. Något som 

arbetsgivaren är skyldig att se till är att det i verksamheten finnas ett systematiskt 

arbetsmiljöarbete. Grunden för det systematiska arbetsmiljöarbetet, SAM, är reglerat i 3 

kapitlet 2 § AML, där det står: 

 

”Arbetsgivaren skall systematiskt planera, leda och kontrollera verksamheten på 

ett sätt som leder till att arbetsmiljön uppfyller kraven i denna lag och i 

föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen. Han skall utreda 

arbetsskador, fortlöpande undersöka riskerna i verksamheten och vidta de 

åtgärder som förleds av detta. Åtgärder som inte kan vidtas omedelbart skall 

tidsplaneras[…]” 

                                                 
62 Ericsson, Bo m.fl., Arbetsmiljölagen (2002), s. 208 
63 3 kapitlet 7-9 § Brottsbalken 
64 Ericsson, bo m.fl., Arbetsmiljölagen (2002), s. 209 
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Arbetsmiljölagen är som tidigare nämnts en ramlag och det framgår inte så detaljerat vad det 

är arbetsgivaren egentligen är skyldig att göra i och med det systematiska arbetsmiljöarbetet. 

En mer detaljerad beskrivning av vad det systematiska arbetsmiljöarbetet innebär, är stadgat i 

Arbetsmiljöverkets föreskrift ”Systematiskt arbetsmiljöarbete” (AFS 2001:1). Där anges 

konkret vad det är arbetsgivaren är skyldig att göra när det gäller det systematiska 

arbetsmiljöarbetet i verksamheten. 

3.2.1 Planera systematiskt 

I 3 kapitlet 2 § Arbetsmiljölagen anges att arbetsgivaren ska planera systematiskt. Det innebär 

att arbetsgivaren ska planera sin verksamhet så att den uppfyller alla krav från 

Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets gällande föreskrifter. För att arbetsgivaren ska 

kunna uppfylla det krävs enligt SAM bland annat att det finns en skriftlig arbetsmiljöpolicy, 

om det finns fler än tio anställda i verksamheten. I policyn ska det framgå vilken vision 

företaget har, hur det är tänkt att arbetsmiljön ska se ut fortsättningsvis. Det är även viktigt att 

visionen är så konkret att den går att följa upp, exempelvis att konkreta mål kan sättas upp.  

     Om det är fler än tio anställda i verksamheten ska det finnas skriftliga rutiner för hur SAM 

ska genomföras. Rutinerna bör ge besked på när, hur och vem som ska genomföra det 

systematiska arbetsmiljöarbetet, samt vilka som ska medverka.65 I det systematiska 

arbetsmiljöarbetet ingår att riskerna fortlöpande ska undersökas och bedömas i verksamheten, 

vilket bland annat kan göras genom riskinventering. Efter riskinventeringen ska det upprättas 

en skriftlig riskbedömning/handlingsplan där alla åtgärder som krävs i verksamheten för att 

uppnå en tillfredställande arbetsmiljö förs in, om de inte kan genomföras omgående. 

Arbetsgivaren är dock skyldig att omedelbart eller så snart det är praktiskt möjligt utföra de 

åtgärder som behövs för att ohälsa och olycksfall i arbetet ska förebyggas.66 

Riskbedömningen ska innehålla vad det finns för risk, bedömning om hur allvarlig risken är, 

hur risken ska åtgärdas och vem som är ansvarig. Den ska också innehålla när det ska vara 

åtgärdat samt vilket datum kontrollen av att det genomförts ska göras. Hur ofta en 

riskbedömning behöver göras bestäms utifrån de risker som finns i verksamheten.67

                                                 
65 5 § 1 & 2 stycket Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001: 1 
66 10 § Systematisktarbetsmiljöarbete AFS 2001: 1  
67 Allmänna råd till 8 § Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 1 
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3.2.2 Att leda systematiskt 

Med att arbetsgivaren systematiskt ska leda menas att arbetsgivaren kan fördela uppgifterna i 

sin verksamhet så att en eller flera chefer, arbetsledare eller andra arbetstagare får i uppgift att 

verka för att risker och arbetsskador förebyggs och för att en tillfredställande arbetsmiljö ska 

uppnås. Arbetsgivaren får som sagt fördela uppgifter, men det finns vissa krav som måste 

uppfyllas för att arbetsgivaren ska få göra det. Kraven är att: 

• Arbetsgivaren måste se till att de som blir tilldelade uppgifter är tillräckligt många. 

• De som får uppgifterna har den befogenhet som behövs, med befogenhet menas rätt att 

fatta beslut och vidta åtgärder. 

• Den tilldelade arbetstagaren har de resurser som krävs, resurser definieras här som 

ekonomiska medel, tillgång till personal, utrustning, lokaler, tid och kunskap. 

• Den som blivit tilldelad uppgifter har tillräckliga kunskaper om: 

o regler som spelar in på arbetsmiljön. 

o risker för ohälsa och olycksfall som orsakas av fysiska, psykologiska och 

sociala förhållanden. 

o åtgärder som förebygger ohälsa och olycksfall. 

o arbetsförhållanden som främjar en arbetsmiljö som är tillfredställande. 

 

Det är viktigt att alla på en arbetsplats vet vem som har rätt att fatta beslut när det gäller att 

förebygga ohälsa och olycksfall. Det finns även ett skriftlighetskrav på uppgiftsfördelningen 

när det finns minst tio anställda i en verksamhet. 

     Arbetsgivaren ska även se till att de anställda har de kunskaper som behövs för att ohälsa 

och olycksfall ska förebyggas och att en tillfredställande arbetsmiljö ska kunna uppnås. Finns 

det allvarliga risker i arbetet ska det även finnas skriftliga instruktioner för hur arbetet ska 

genomföras.68

3.2.3 Systematiskt kontrollera verksamheten 

Att systematiskt kontrollera verksamheten kan även benämnas att arbetsgivaren systematiskt 

ska följa upp det som bestämts inom det systematiska arbetsmiljöarbetet. Arbetsgivaren ska 

varje år kontrollera de åtgärder som genomförts. Finns det över tio anställda ska 

uppföljningen även ske skriftligt.69 För att arbetsgivaren ska kunna göra en bra uppföljning 

krävs, som även tagits upp tidigare, dokumentation. Arbetsgivaren är skyldig att dokumentera 
                                                 
68 6 & 7 § Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001: 1 
69 10 § 3 stycket & 11 § Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001: 1 
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riskbedömningar, sammanställning av arbetsskador och allvarliga tillbud samt 

handlingsplaner. Har arbetsplatsen över tio anställda, ska arbetsgivaren även dokumenterad 

Arbetsmiljöpolicy, uppgiftsfördelning samt dokumentera uppföljning av systematiskt 

arbetsmiljöarbete. 

3.2.4 Arbetsskador och tillbud 

I 3 kapitlet 2 § SAM uppges att arbetsgivaren ska utreda arbetsskador. 

Utredningsskyldigheten innebär att om en anställd råkar ut för ohälsa eller olycksfall och om 

något allvarligt tillbud inträffar i arbetet, ligger det på arbetsgivarens ansvar att utreda 

orsakerna, så att det kan förebyggas i fortsättningen. Av den ohälsa, de olycksfall och 

allvarliga tillbud som inträffat under året ska arbetsgivaren göra en skriftlig 

sammanställning.70 Vid arbetsolyckor, tillbud eller dylikt som orsakat dödsfall, svårare 

personskador eller drabbat flera arbetstagare eller medfört allvarlig fara för liv eller hälsa, är 

arbetsgivaren skyldig att underrätta Arbetsmiljöverket utan dröjsmål.71 2005 anmäldes 3335 

stycken arbetsolyckor inom metallhantverk och reparationsarbete.72 Bland de första åren efter 

Arbetsmiljölagen trädde i kraft, 1979, var antalet arbetsolyckor 5057 stycken.73

 

Del III Att uppnå en tillfredställande arbetsmiljö – den 
rättssociologiska aspekten 

4. Lagstiftning för att nå en tillfredställande arbetsmiljö 
Kapitlet kommer behandla frågorna: Påverkar lagstiftningen normen i samhället? Blir det till 

nackdel för arbetsmiljöarbetet att det är ledamöter i riksdagen som stiftar lagar inom 

området? 

                                                 
70 9 § Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001: 1 
71 2 § Arbetsmiljöförordningen 
72 Arbetsmiljöstatistiks rapport 2007: 2, publicerad mars 2007, s. 92 
73 Sveriges offentliga statistik, Arbetarskyddsstyrelsen, Statistiska centralbyrån 1982, s. 178 
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4.1 Normer och rättsregler i samhället 

Det finns många som försökt att definiera begreppet norm. En av dem är George Homans, 

som definierar norm enligt följande: 

 
A norm is a statement made by members of a group, not necessarily by all of them, that its 

members ought to behave a certain way in certain circumstances. The members who make the 

statement find it rewarding that their own actual behaviour and that others should conform to 

some degree to the ideal behaviour described by the norm.74  

 

En annan som försöker definiera begreppet norm är Håkan Hydén. Han är professor i 

rättsociologi och bedriver forskning på Lunds Universitet, där han framförallt arbetar med att 

utveckla normvetenskapen75. Hydén anser att normbegreppet brukar ”förbehållas informella 

normer som närmast rör sociala förhållanden, beteendenormer”. Han anser dock att det är en 

avgränsning som missar den samhälleliga kapaciteten i begreppet. Normer är, för honom, 

grundläggande beståndsdelar i människans handlingssystem, det vill säga anvisningar på hur 

handling ska ske. Det finns olika sorters normer men i uppsatsen kommer ingen närmare 

beskrivning av dem ges.76  

     Det finns de som vill, bland annat de som ägnar sig åt rättspluralismen, jämställa 

rättsregler och sociala normer. Men det finns samtidigt de som ägnar sig åt att diskutera vad 

det finns för kännetecken på rättsregler till skillnad från sociala normer, bland annat 

Rättsantropologer. Hydén anser till skillnad från dessa att det inte vare sig finns någon 

skillnad mellan dem eller att det går att jämställa dem. Han anser att rättsregler är i grunden 

normer upphöjda till rättsregler och i och med det fått en förstärkning som norm. Normer i 

allmänhet och vilka normer det är som har fått status av en rättsregel måste dock hållas isär.77  

     Både allmänna normer och normer som upphöjts till rättsregler kan vid åsidosättande leda 

till en sanktion. Det som dock är speciellt med rättsregler är att om dessa regler åsidosätts 

leder det till en i förväg beslutad sanktion som verkställs av organ vilka företräder 

samhällsbildningen.78 En rättsregel kan både vara en lagregel och oskrivna normer som kan 

utläsas ur praxis.79

                                                 
74 Hydén Håkan, Normvetenskap (2002), s. 96 
75 www.soclaw.lu.se/forskning 
76 Hydén, Håkan, Rättssociologi (2002), s. 31 
77 A.a.  s. 31 
78 Strömholm, Stig, Allmän rättslära (1988), s. 39f 
79 www.ne.se
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      Rättsregler uppfattas ofta som att de har två funktioner i samhället. Det ena är att de är 

beteendepåverkande (socialt styrande), i och med den effekt de genererar till både genom sitt 

innehåll och genom samhällets olika verksamheter som säkerställer efterlevnaden av dem. Det 

andra är att de är konfliktlösande, utifrån att rättsreglerna ger en mer eller mindre slutgiltig 

lösning på olika intressemotsättningar och avvikande ideologier som kan finnas i samhället 

samt att de innehåller lösningar på tvister mellan enskilda.  

     Enligt Hydén förstärker och stadsfäster lagarna normer som redan är stabiliserade i 

samhället. Att lagarna följs behöver inte bero på att de är sanktionerade med straff om de inte 

efterlevs, utan de följs på grund av att de ingår i det normsystem människan redan som litet 

barn blivit inpräntad att leva efter.80. Detta är något som rättsfilosofen Karl Olivecrona, en av 

de filosofer som bidragit med att svensk rättsfilosofi fått stor spridning och högt erkänd 

utomlands81, tar upp. Han kallar det för fristående imperativ. Ett imperativ är i själva verket 

ord som fungerar som en befallning, anger uppmaning, vädjan med mera.82 Det kan till 

exempel vara ”Öppna fönstret!” En befallning ska, för att vara ett egentligt imperativ, kunna 

kopplas till en relation mellan två individer och den imperativiska satsen ska riktas direkt från 

den ena till den andra. Det är dock relativt vanligt att en befallning inte lever upp till något av 

kriterierna. Det kan handla om att den uppfostran barn får eller saker de lär sig vid 

undervisning, till exempel att man ska ”Tala sanning”!, vare sig det sker genom 

barnuppfostran eller undervisning eller liknande så lär sig barnen att man ska tala sanning. Att 

det är rätt att tala sanning och fel att inte göra det och att man talar sanning kommer att stanna 

kvar hos personen och i dess medvetande utan att det finns en person som befaller om det. Det 

här som Olivecrona kallar för fristående imperativ. Imperativen finns även ute i samhället, till 

exempel i form av skyltar i trafiken, som har till uppgift att väcka idéer om vad som får göras 

och inte. Stängsel kring en tomt är ett annat exempel på samhällets fristående imperativ. 

Stängslet har flera uppgifter, för det första är det ett fysiskt hinder att inte någon obehörig går 

in på tomten, samtidigt som det är ett förbudstecken ”Här får du inte gå!”83 Enligt Olivecrona 

finns den fristående imperativa formen även vid lagstiftning. Vid första anblicken är det lätt 

att förknippa lagstiftningen med regelrätta befallningar men det finns inte något direkt subjekt 

som ligger bakom lagstiftningen. Det skapas istället ett konstruerat diffust subjekt i form av 

                                                 
80 C:\Users\Onoff\Documents\Skola\rättsvetenskap C\uppsats\Info\normer och lagar.mht 
81 Strömberg, Tore, Karl Olivecrona död, Svensk juristtidning 1980, häfte 4, sida 308-311 
82 www.ne.se 
83 Olivecrona, Karl, Rättsordningen (1984), s. 128ff 
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till exempel staten. Det är inte ett visst subjekt som står för befallningarna i lagstiftningen och 

det är det som gör det till fristående imperativer.84

     Hydén menar att när en norm blir till lag förstärks den och blir en del av lagstiftningen. 

Han menar även att en lag kan påverka och förändra de befintliga normerna som redan finns i 

samhället. Ta till exempel barnaga. På mitten av sextiotalet visar en undersökning att 

majoriteten, med femtiotre procent av populationen, var positivt inställda till barnaga. Tre 

decennier senare, på nittiotalet, var nittioen procent av populationen, absolut majoritet, mot 

barnaga. Däremellan, 1979, infördes ett förbud mot barnaga. Likadant var det med 

bilbälteslagen som infördes i början av åttiotalet. Vid införandet gjorde sig motstridiga 

opinioner väl tillkänna. I slutet av nittiotalet toppar Sverige Europaligan när det kommer till 

användandet av bilbälten. I båda exemplen syns det hur lagstiftningen påverkat synen på de 

olika företeelserna och handlingarna därefter, med andra ord hur lagstiftningen har påverkat 

normen. Dock kan det i vissa fall finnas behov av vissa åtgärder, särskilt stöd för att 

lagstiftningen ska få den önskade effekten, ett exempel på det är Jämställdhetslagen. En viktig 

ingrediens för att en norm ska kunna förändras, är att det finns kunskap inom området. Enligt 

Jämställdhetslagen är arbetsgivaren skyldig att vidta olika åtgärder, exempelvis upprätta 

jämställdhetsplan, handlingsplan, ha aktiva åtgärder av olika slag med mera. Anledningen till 

att det lagstiftats om åtgärderna är att öka kunskapen om jämställdhet, och i och med det 

kunna stärka normen runt jämställdhet på arbetsplatserna.85  

4.2 Lagstiftningsprocessen och anledningar till varför lagstiftningen 

följs 

     Enligt den svenska lagstiftningen är det riksdagen som ska stifta lagarna vi ska tillämpa i 

landet, det vill säga ledamöter som väljs in i riksdagen. Ledamöterna röstas fram 

demokratiskt i folkomröstningar.86 Själva lagstiftningsprocessen startar med att det uppstår 

ett initiativ och uppslag från riksdagen och regeringen, men även organisationer och andra 

särintressenter är viktiga pådrivare. Regeringen utser därefter en utredning som resulterar i 

ett betänkande. Utifrån betänkandet får berörda myndigheter och organisationer lämna sina 

åsikter i ett remissyttrande. Det är sedan lagrådet som ges möjlighet att granska och yttra sig 

om förslaget. Därefter får regeringen (vid sammanträden), utskottsledamöter och sekreterare 

                                                 
84 A.a. s. 132ff 
85 C:\Users\Onoff\Documents\Skola\rättsvetenskap C\uppsats\Info\normer och lagar.mht 
86 1 § & 4 § andra stycket Regeringsformen  

  29 



chansen att säga sin mening. Till slut är det ledamöter från riksdagen som får avgöra om de 

ger sitt stöd till lagtextförslaget eller inte och anmäler sedan sitt beslut till regeringen.87

     Det kan vara svårt att exakt säga vad det är som gör att människan följer de lagar som 

gäller i samhället. Hydén anser att vissa lagar följs på grund av att de är en del av det 

normsystem vi blivit inpräntade från barnsben att följa, i likhet med det Olicvecrona kallar 

fristående imperativ. Stig Strömholm anser att det finns olika anledningar till att lagen följs. 

Han anser att det borde finnas medborgare som följer lagen av en solidaritet med samhället, 

men att det även finns de som gör det av en pliktkänsla och på grund av etiska övervägande. 

Han anser även att det i många fall borde vara tänkbart att människor följer lagarna på grund 

av att de känner en fruktan för sanktioner.88   

     Att människorna följer lagarna med anledning av rädsla för sanktionen är även en central 

uppfattning hos Olivecrona, som anser att våldet i samhället utgör dess stomme. Han 

definierar våld som ”polisingripande gentemot störningar, verkställande av straff samt 

exekution av civildomar”.89  Om inte organiserat våld från en makt, oförliknelig starkare än 

en enskild individ, skulle existera skulle medborgarna känna sig otrygga. I och med det skulle 

dolda flöden av hat, hämndlust och egoism ge sig till känna på ett förödande sätt. Men i och 

med att våldet och sanktionerna existerar efterlever människorna lagstiftningen och behöver 

inte oroa sig för att andra bryter mot den heller.90   

 

5. Tillsynens betydelse 
Kapitlet kommer att behandla frågan: Har tillsynen någon betydelse för att uppnå en 

tillfredsställande arbetsmiljö? 

 Det Arbetsmiljöverket som utövar tillsynen över arbetsmiljöarbetet, det vill säga ser till att 

lagen efterlevs.91 Arbetsmiljöverket bildades genom att Yrkesinspektionen och 

Arbetarskyddsstyrelsen gick samman 2001. Deras mål är att riskerna för ohälsa och olycksfall 

i arbetslivet ska minska samt att arbetsmiljön ska förbättras i det stora hela.92 Det finns 10 

stycken arbetsmiljöinspektioner som utifrån organisationen tillhör avdelningen för 

arbetsmiljöinspektion inom Arbetsmiljöverket.93 Normalt sker tillsynen genom att en anställd 

                                                 
87 Strömholm, Stig, Allmän rättslära (1988), s. 78 & 65ff 
88 A.a. s. 57 
89 Olivecrona, Karl, Om lagen och staten (1940), s 125f 
90 A.a. s.135 
91 7 kapitlet 1 § Arbetsmiljölagen 
92 http://www.av.se 
93 Ericsson, Bo m.fl., Arbetsmiljölagen (2002), s. 187 
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från arbetsmiljöinspektionen besöker arbetsplatsen. Vid besöken ska inspektörerna kontrollera 

hur arbetsmiljöarbetet bedrivs med syftet att få företaget att engagera sig i att aktivt arbeta 

med arbetsmiljön och få igång processer. De går även ut i verksamheten och gör stickprover 

för att kunna upptäcka existerande brister i arbetsmiljön, samt att de ställer olika krav i syfte 

att förebygga att brister uppstår. Kraven kan ställas i form av föreläggande att vidta viss 

åtgärd eller förbud mot visst arbete.94 På arbetsmarknaden finns det de arbetsgivare som vill 

följa samhället och dess lagstiftning, och främja en god arbetsmiljö samtidigt som det finns de 

som inte vill. På samma gång finns det de som har kompetens till att göra det och de som inte 

har det. Enligt Bertil Remaeus, vikarierande generaldirektör på Arbetsmiljöverket, är 

Arbetsmiljöverkets uppgift i dagens läge att jaga de som inte vill arbeta med arbetsmiljön och 

se till att det inte lönar sig att konkurrera med dålig arbetsmiljö. Med de resurser som de 

tillhandahåller i dagens läge kan de inte gå in och bistå de som har egen kompetens och vill 

arbeta med det, det får andra aktörer ägna sig åt.95  

     I en sammanfattning av seminariet ”Arbetsmiljön och utanförskapet” anges det, med stöd 

av en undersökning, att tillsyn är ett effektivt medel för att tillförsäkra efterlevnad. Tillsynen 

kan nämligen medföra en oro för att verksamheten får dåligt rykte, vilket kan generera en 

negativ påverkan på verksamheten.96

     Personalchefen Rolf Jansson ser väldigt positivt på inspektionerna som görs av 

arbetsmiljöverket. Han menar att när man börjar på en ny arbetsplats så syns lätt vad det finns 

för brister, ju längre tiden går desto mer van blir man med omgivningen. Till slut är man så 

van vid arbetsmiljön att man blivit hemmablind. Man ser inte vilka brister som finns där, även 

om man verkligen försöker. Att bli hemmablind är något som Helena Johansson97 också ser 

som en svårighet. En av anledningarna till varför Jansson anser att Arbetsmiljöverkets 

inspektioner är så bra är på grund av att de kommer till företaget med nya, fräscha ögon och 

ser vad det finns för brister. Han berättar att han gärna skulle se att inspektionerna görs 

mycket oftare, och anser att om det skulle göras oftare skulle fler brister kunna upptäckas och 

förebyggas. Det skulle i sin tur resultera i en säkrare och bättre arbetsmiljö98.  

     I artikel ”80 inspektörer får gå från Arbetsmiljöverket”, 070423, av inrikespolitiska 

kommentatorn Willy Silberstein99 framgår att regeringen lagt fram att Arbetsmiljöverket 

måste spara hundrafemtiosju miljoner kronor till 2009. Enligt Bertil Remaeus har de 
                                                 
94 7 kapitlet 7 § Arbetsmiljölagen 
95 Seminariet ”Arbetsmiljön och utanförskapet”, 22 augusti, klockan 13.30-16.00, Arbetsmarknadsdepartementet 
96 http://www.regeringen.se/content/1/c6/08/64/28/231a1d44.pdf 
97Intervju med Helena Johansson, anställd på personalavdelningen, 071115  
98Intervju med Rolf Jansson, Personalchef, 071120 
99 http://www.talarforum.se/talare/presentation/willy.silberstein/86/55/willy.silberstein.html 
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ansvariga så långt det går försökt att inte skära ner på inspektörerna, då de anser att de är 

betydelsefulla. I slutändan har dock resultatet blivit att åttio arbetsmiljöinspektörer får sluta. 

Nedskärningen medför att det kommer att finnas 320 arbetsmiljöinspektörer vid ingången av 

2009, till skillnad från dagens 400 inspektörer. Inte bara inspektörerna blir lidande av det som 

kommer att inträffa, utan inspektionerna kommer att minska till antalet.100   

     Arbetsmarknadsministern Sven Otto Littorin förklarar besparningarna på 

Arbetsmiljöverket med att det är en förutsättning för att kunna genomföra satsningen på att 

bryta utanförskapet och få fler människor i arbete. Många står utanför dagens arbetsmarknad, 

och det är viktigt även ur ett hälso- och arbetsmiljöperspektiv att vidta åtgärder för att bryta 

utanförskapet. Han anser dock inte att arbetsmiljöområdet är oviktigt i och med 

besparningarna, utan tvärt om. Han menar istället att allt inte behöver göras likadant som 

innan och att arbetsmiljöarbetet för närvarande är på översyn. Det ska dock påpekas att han 

anser att ”det behövs en effektiv arbetsmiljötillsyn, särskild inriktad på att nå de arbetsställen 

med störst risk för ohälsa och olycksfall” 101

 

6. Reglera arbetsmiljön genom avtal 
Kapitlet kommer att behandla frågan: Skulle dispositiva lagar bidra till en positiv effekt på 

arbetsmiljöarbetet? 

     I en offentlig utredning har det utretts huruvida det är lämpligt att göra arbetsmiljöreglerna 

dispositiva. Syftet med att göra regelverket dispositivt är, enligt Landsorganisationen (LO), att 

öka intresset hos arbetstagar- och arbetsgivarparterna att teckna arbetsmiljöavtal. Positiva 

effekterna med utökad disposivitet skulle vara att det ger utrymme för diskussioner som i sin 

tur kan leda till tydligare arbetsmiljöavtal.102  

   Utredningen har kommit fram till tre tänkbara former av tillvägagångssätt för att göra 

arbetsmiljöbestämmelserna dispositiva. Formerna är att göra regleringen dispositiv men med 

en EG103-spärr, att föra över samma regler i kollektivavtal samt att de bestämmelser som inte 

omfattas av EG- lagstiftningen görs dispositiva (exempelvis bestämmelser om 

rehabilitering).104 Nedan kommer det inom varje förslag beskrivas vad de innebär och vad 

olika parter på arbetsmarknaden anser om förslaget. 

                                                 
100 http://www.lag-avtal.se/art/6567 
101 http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=71&dtyp=frs&rm=2007/08&dok_id=GV12124&nr=124 
102 SOU 2006: 44, s. 214 
103 Europeiska gemenskapen 
104 SOU 2006: 44, s. 193 & 204 
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   Att göra lagstiftningen dispositiv med en EG-spärr innebär att bestämmelserna görs 

semidispositiva, det vill säga de kan avtalas bort med kollektivavtal. Avtalet som 

överenskommes får dock inte ge ett sämre skydd än vad EG direktiven ger. I och med att 

parterna som kommer överrens om ett kollektivavtal på området måste ha koll på att det inte 

strider mot EG:s bestämmelser föreslås att kollektivavtalen ska slutas eller godkännas på 

central nivå istället för på lokal nivå. Det medför att olika parter på arbetsmarknaden får en 

samlad översiktsbild över avtal som gäller inom olika områden. Konsekvenserna av att 

kollektivavtalet inte uppfyller EG:s regler, föreslår utredningen, bör vara att arbetsmiljölagen 

och/eller Arbetsmiljöverkets föreskrifter gäller ändå och att rätten att utföra tillsyn på området 

ligger på Arbetsmiljöverket. Ett beslut om huruvida ett kollektivavtal strider mot direktiven 

eller inte ska enligt utredningen överklagas hos regeringen.105  

   Ett annat förslag till hur arbetsmiljöreglerna kan göras dispositiva är att bestämmelserna 

istället skrivs in i kollektivavtal. Förslaget medför att de olika bestämmelserna som regleras i 

lagen och föreskrifterna överförs till kollektivavtal. Materiellt sett blir det ingen skilland att 

området regleras i kollektivavtal istället för i lagen och föreskrifterna. Det nya blir istället att 

bestämmelserna inte längre inkluderas i det offentliga systemet rörande tillsyn och påföljder, 

som det gör idag. Kollektivavtalet som blir resultatet av överenskommelsen kommer istället 

att omfattas av de avtalsregler som vanligtvis gäller för ett kollektivavtal. 

Dispositivitetsutrymmet i förslaget är mycket begränsat, men en annan aspekt är att 

kollektivavtalet kan vara ett enkelt tillvägagångssätt för att förändra sanktionssystemet. Likt 

förslaget med EG-spärren föreslås att kollektivavtalet ska slutas på en central nivå av en 

central arbetstagarorganisation.106

   Det tredje förslaget går emellertid ut på att göra de bestämmelser som regleras av 

Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter angående arbetsanpassning och 

rehabilitering dispositiva. Det med anledning av att de inte omfattas av EG lagstiftningen. 

Förslaget blir inte begränsat av någon EG-spärr eller avtalsfriheten, men den blir dock 

begränsad i och med att den rör ett begränsat område.107

    En konsekvens av att stifta kollektivavtal gällande arbetsmiljö istället för att tillämpa ett 

lagregelsystem för området är att påföljderna regleras olika. Avtalet skulle omfatta det system 

som reglerar påföljder för kollektivavtal och inte av det offentliga tillsynssystemet som det 

vanligtvis gör. Det innebär att tillsynen inte utförs av Arbetsmiljöverket utan av parterna på 

                                                 
105 A.bet. s. 203 
106 A.bet. s. 204 
107A.bet. s. 204  

  33 



arbetsmarknaden, det blir med andra ord upp till de berörda fackliga organisationerna att få 

arbetsgivarna att upprätthålla sina skyldigheter. Skulle arbetsgivaren inte upprätthålla sina 

skyldigheter blir det ett kollektivavtalsbrott och skadeståndsskyldighet, vilket medför att 

Lagen om rättegång i arbetstvister blir tillämplig. Att det är parterna på arbetsmarknaden som 

ska upprätta kollektivavtal och se till så att de efterlevs medför konsekvenserna att resultatet 

beror på parternas kunskaper, resurser och styrka. Förslagen ger ingen garanti för att 

kollektivavtalsbestämmelserna efterlevs i och med att skyldigheten helt tillfaller 

arbetsmarknadsparterna. Utredningen visar dock att de alternativ som utarbetats garanterar att 

kollektivavtalen ska ha ett innehåll på en viss nivå. 

6.1 Konsekvenser av att göra arbetsmiljöregleringen dispositiv 

I en utredning har olika parter yttrat sig angående förslaget att göra miljöregleringen 

dispositiv. Parterna som yttrat sig är: Arbetsmiljöverket, Svenskt Näringsliv, Sveriges 

Kommuner och Landsting, Arbetsgivarverket, Företagarna, LO108, SACO109, och 

Åklagarmyndigheten.  

     Om arbetsmiljöbestämmelserna skulle göras dispositiva skulle en av Arbetsmiljöverkets 

uppgifter bli att utreda om kollektivavtalen uppfyller lägsta överenskomna nivå. Det blir en ny 

och omfattande uppgift för Arbetsmiljöverket att arbeta med. Mer av Arbetsmiljöverkets 

resurser kommer att läggas på att utföra utredningar, vilket skulle medföra utökade 

kontorskostnader. Det skulle i sin tur hämma fältarbetet som innebär utövande av tillsyn.110 

En svårighet Svenskt Näringsliv trycker på angående tillämpningsarbetet är vanligheten med 

att ett och samma företag kan ha olika gällande kollektivavtal, som kan ha olika löptider. 

Företagarna och LO är eniga, med flera andra ovan, att det kommer att bli en stor och svår 

uppgift att hjälpa parterna att tillämpa kollektivavtalen rätt. LO anser vidare att om 

Arbetsmiljöverket ska klara av att se om ett kollektivavtal strider mot EU:s miniminivå eller 

inte samt se om det ger sämre villkor att ha kollektivavtal än att inte ha det, måste 

Arbetsmiljöverket bli klarare och mer likformiga i sin bedömning. Arbetsgivarverket och LO 

befarar annars att antalet tvister angående kollektivavtal kommer att öka. Att 

arbetsmiljöförhållanden blir föremål för avtalsförhandling är något som Svenskt Näringsliv, 

Sveriges Kommuner och Landsting befarar i och med att arbetsmiljön kan bli en bytesvara 

och ett påtryckningsmedel i en förhandlingsordning och tvisteförfarande. Att införa 

kollektivavtal på området medför även att arbetstagarorganisationernas roll går från att vara 
                                                 
108 Landsorganisationen i Sverige  
109 Sveriges akademikers centralorganisation 
110 A.bet. s. 206f 
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av samverkanskaraktär till utövande av tillsyn på området.  Arbetsmiljöverket ser också en 

utökad kostnad för arbetsrättsutbildning för inspektörerna och anställande av fler jurister på 

Arbetsmiljöverket.111

    En annan konsekvens som kan uppstå i och med att arbetsmiljöarbetet blir förhandlingsbart 

är att heterogeniteten kan upphöra i och med att olika branscher har olika avtal. Det kan i sin 

tur äventyra rättssäkerheten för företag och anställda. Svenskt Näringsliv befarar också att 

arbetsgivarna likt Arbetsmiljöverket kommer att få svårigheter att ha en översikt över 

lagstiftningen och kollektivavtalen som verksamheten berörs av. Arbetsgivarverket ser också 

en negativ aspekt i att avtalsparterna försätts i en svårighet när det gäller att bedöma om 

avtalet strider mot EG direktiven som berörs. Företagarna håller med om att det är osäkert om 

rättssäkerheten kommer att upprätthållas genom att lägga över ansvar på fackliga 

organisationer. De anser att för att få ett rättssäkert system, så att likabehandling på 

marknaden sker, måste tillsynen utövas av en myndighet inte en organisation, som det är på 

förslag.112  

   Att det utifrån det förhandlingsresultatet organisationerna kommit fram till kommer att gälla 

olika avtal för olika arbetstagare, vilket genererar till varierad tillsyn på arbetsmarknaden, är 

något som Sveriges Kommuner och Landsting håller med om. De hävdar vidare att 

differentieringen gör att parterna på arbetsmarknaden blir osäkra på vad som är acceptabelt 

angående arbetsmiljöarbetet. Det kan inträffa att bevakningen av arbetsmiljön varken sker av 

Arbetsmiljöverket eller de fackliga organisationerna. Sker inte någon bevakning befarar 

Arbetsmiljöverket att arbetsförhållandena kommer att försämras då arbetsgivaren endast 

kommer att arbeta med förebyggande åtgärder gällande direkta olycksfallsrisker. Svenskt 

Näringsliv betonar att arbetsmiljön blir beroende av branschernas ekonomiska situation. 

Företagarna anser att om olika krav ställs på arbetsmiljöarbetet blir konkurrensen snedvriden. 

Det blir nämligen en konkurrenssituation mellan företag som har olika kollektivavtal samt de 

som har och som inte har ett kollektivavtal inom arbetsmiljöområdet. Svenskt Näringsliv 

håller med Företagarna, men anser även att den snedvridna konkurrenssituationen kommer att 

ge negativt utslag för de företag som är kollektivavtalsbundna. Medan företagarna menar att 

det går inte att sia om den saken för det kan även bli tvärt om. Svenskt Näringsliv anser att 

Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan arbetar för en likriktning inom arbetsrätten i landet, 

därför bör fortsatt stöd till de parterna ges. Att fortsatt stöd bör ges till Arbetsmiljöverket är 

något som Åklagarmyndigheten håller med om. Det med anledning av att Arbetsmiljöverkets 
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olyckfallsrapport och arbetsgivarens svar till Arbetsmiljöverket, angående vad den gjort för 

att förebygga olycksfall, utgör bevismaterial vid en rättslig process. Åklagarmyndigheten 

hävdar vidare att det är ett nära samarbete mellan polisen, Arbetsmiljöverket och 

Åklagarmyndigheten som krävs för att det ska bli en fällande dom i ärendet. Kravet på 

samarbete beror till stor del också på att lagstiftningen på arbetsmiljöområdet är 

komplicerad.113

     Att även andra föreskrifter inte blir tillämpbara på området ger effekten att det blir en 

försvagad tillsyn på olika sakområden. Områden som berörs är exempelvis krav på att 

undersöka och bedöma riskerna inom de kemiska, tekniska och psykosociala områdena. 

Arbetsmiljöverket ser även utökade kostnader för att utbilda inspektörerna ytterligare så att de 

kan se sambandet mellan Arbetsmiljölagen, föreskrifterna om Systematiskt arbetsmiljöarbete 

och andra föreskrifter. Arbetsmiljöverket måste även granska och revidera de olika 

föreskrifterna, vilket leder till att arbetsmarknadsparterna behöver få ny information om vad 

som gäller.114

6.1.1 Konsekvenser för fackliga organisationer 

Att arbetstagarorganisationer kan få ett inflytande över arbetet genom att hävda 

kollektivavtalsbrott med hänvisning till gällande kollektivavtal anser Sveriges Kommuner och 

Landsting är en alldeles för stor påverkan på arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbetet115. 

Företagarna är eniga med Sveriges Kommuner och Landsting angående att de fackliga 

organisationerna kan begränsa arbetsgivarnas rätt att leda och fördela arbetet. De anser vidare 

att de fackliga organisationernas krav på arbetsmiljöarbetet i verksamheten kommer att bli 

långtgående i och med dispositiva bestämmelser, vilket små företag kommer att få svårt att 

uppfylla.116

6.1.2 Krav från flera instanser 

Sveriges Kommuner och Landsting påvisar problemet med att en arbetsgivare kan få krav från 

flera instanser i och med att ett kollektivavtal görs dispositivt med en EG-spärr. Arbetsgivaren 

kan nämligen få krav från både kollektivavtalsparten och Arbetsmiljöverket. Problemområdet 

gäller då frågan om kollektivavtalet uppfyller miniminivån. Följer arbetsgivaren den enes 

vilja kan det hända att han går emot den andres.  Även arbetsgivarverket och Företagarna ser 

                                                 
113 A.bet. s. 207ff, 213 & 216 
114 A.bet. s. 207 
115 Rätt att leda och fördela enligt Decemberkompromissen, december, 1906 
116 SOU 2006: 44, s.210 & 212 
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att arbetsgivaren kan straffas från två instanser om den sluter ett avtal som inte är förenligt 

med EG- direktiven. Arbetsgivarverket och Företagarna ser också att det inte är en 

självklarhet att Arbetsmiljöverket och den fackliga organisationen har en likadan bild av 

arbetsgivarens skyldigheter. Att ha ett heterogent system på arbetsmiljöområdet ger en 

enhetlig bild av arbetsmiljöarbetet. LO anser att en arbetsgivare på grund av den dubbla 

bestraffningen i fåtalet fall accepterar ett kollektivavtal som har ordformuleringar framtagna 

ur Arbetsmiljölagen.117

 

7. Lönsamheten med arbetsmiljöarbete 
Kapitlet kommer att behandla frågorna: Tjänar arbetsgivaren på att aktivt arbeta med 

arbetsmiljöarbetet? Kan arbetsmiljön få effekter på lönsamheten om arbetsmiljön kan 

påverka arbetstagarnas motivation? Har ledarskapet någon betydelse för arbetsmiljöarbetet 

och den eventuella lönsamheten med det? 

      Arbete med arbetsmiljön leder inte bara till kostnader, det kan även leda till att minska 

kostnaderna. Det är inget som inte går att räkna ut med sunda förnuftet, men ofta något det 

inte tänks på. Det kan ses som en självklarhet att en osäker arbetsmiljö ökar risken för att 

arbetstagarna skadar sig och att de blir sjuka. Vad leder det till då? Eventuellt att de blir en 

frånvaro från arbetet på grund av det. Vid en frånvaro från arbetet uppstår kostnader för 

arbetsgivaren. Det är de direkta kostnaderna, så som lön, semester och arbetsgivaravgifter. De 

indirekta kostnaderna, kostnaderna för lokal, administration med mera, dessa blir knappast 

mindre bara för att någon är borta. En frånvaro leder även ofta till att andra arbetstagare får 

arbeta övertid eller att en vikarie tas in samt produktionskostnader. Leder en skada eller 

sjukdom till långtidsfrånvaro eller att arbetstagaren inte kan arbeta mer, behöver arbetsgivaren 

med stor sannolikhet även göra en rekrytring. En rekrytering är ofta förknippad med stora 

kostnader som det ofta inte tänks på.118

Det är inte lika lätt att hitta studier som håller en riktigt bra vetenskaplig kvalitet kring 

arbetsmiljö och verksamhetseffekter, som inom andra områden exempelvis hur 

hälsoinvesteringar påverkar lönsamheten. Professor Ulf Johansson tror att en anledning till det 

är att arbetsmiljön är ett så pass svårdefinierat begrepp.119   Men i en stor litteraturstudie 

konstateras det, enligt Johansson, att det existerar många studier som visar att 
                                                 
117 SOU 2006: 44, s. 209ff 
118 Johansson, Ulf m.fl., Personalekonomi idag (2007), s. 16f  & 21 
119 Seminariet ”Arbetsmiljön och utanförskapet”, 22 augusti, klockan 13.30-16.00, 
Arbetsmarknadsdepartementet 
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arbetsmiljöinvesteringar ger stor lönsamhetspotential. I en studie visas exempelvis att en god 

arbetsmiljö hade avsevärt högre produktivitet och kvalitet än en med dålig arbetsmiljö.120 En 

annan svensk undersökning, bekräftade även hypotesen om, att produktivitetseffekten var den 

största effekten som uppkom mellan en arbetsmiljöinvestering och verksamhetens 

ekonomiska utfall. Det vill säga att samband ses mellan arbetsmiljöinvesteringar och 

produktiviteten i verksamheten.121 Som sagt håller dessa studier inte den absolut högsta 

vetenskapliga kvaliteten, men visar dock existensen av sambanden. 

7.1 Herzbergs tvåfaktorteori 

Det behöver inte vara allt för komplicerat för en arbetsgivare att förstå relevansen av att aktivt 

arbeta för en bra arbetsmiljö om man utgår från att arbetsgivaren kan spara pengar på det. 

Exempelvis spar pengar om arbetsskadorna minskar, då han slipper betala kostnader för 

sjukskrivningar, produktionsförluster och nyanställningar med mera. Det kan dock vara mer 

komplicerat att förstå att arbetsmiljön kan spela in på hur effektiviteten ser ut i företaget. 

     En amerikan vid namn Frederick Herzberg, 1923-2000, har visat ett stort intresse för 

frågan om det finns ett samband mellan drivkraft, tillfredställelse och arbetsprestation. Han 

har genom studier utvecklat en teori inom området, Herzbergs tvåfaktorsteori. Teorin grundar 

sig i en studie som utfördes av Herzberg i slutet av 50-talet på ingenjörer och revisorer i olika 

företag. I analysen av intervjuerna visades att intervjupersonerna ofta uppfattade negativa 

känslor i samband med företagets generella förhållanden, så som företagets policys, 

arbetsförhållande och dylikt. De upplevde oftare positiva känslor i samband prestationer, 

erkännande, arbetsuppgiften, ansvar och befordran. Slutsatsen blev för Herzberg att det finns 

två olika slags faktorer i arbetssituationen. 122 Det finns hygienfaktorer och 

motivationsfaktorer. De viktigaste inom dessa faktorer är: 

 

                                                 
120 Johansson, Ulf m.fl., Personalekonomi idag (2007), s. 83 
121 Seminariet ”Arbetsmiljön och utanförskapet”, 22 augusti, klockan 13.30-16.00, 
Arbetsmarknadsdepartementet 
122 Bakka, Jørgen F m.fl., Organisation  (2006), s.176f   
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”Hygienfaktorer”  Motivationsfaktorer 

Företagspolitik och administration Prestationer 

Ledning   Erkännande 

Relationer till överordnade  Själva arbetsuppgiften  

Relationer till underordnade Ansvar 

Arbetsvillkor   Befordran 

Status   Psykologisk växt 

Säkerhet           

 

Det som skiljer de två faktorerna åt är att ”hygienfaktorerna” påverkar graden av 

tillfredsställelse men kan inte bidra till motivation. Motivationsfaktorerna kan både påverkar 

graden av tillfredställelse och kan framkalla motivation bland arbetstagarna.123 För att 

arbetstagaren inte ska vantrivas på sitt arbete krävs dock att arbetsförhållandet och 

arbetsvillkoren, ”hygienfaktorerna”, så som lön och den fysiska arbetsmiljön är till belåtenhet. 

”Hygienfaktorerna” kan ses som villkor för arbetets utförande, det räcker dock inte att se till 

att villkoren för arbetets utförande är tillfredställande, på grund av att de inte har den effekten. 

Det är utifrån uppgiften som arbetstagaren utför den kan känna motivation för sitt arbete. 

Motivationsfaktorerna är ofta direkt kopplade till arbetstagarens arbetsuppgift. När faktorerna 

är tillfredställda har arbetstagarna möjlighet att uppnå optimal trivsel och känna engagemang 

och lust för arbetet.124  

7.2 Ledarskapets betydelse 

Oavsett vilken syn arbetsgivaren har på arbetsmiljö och arbetsmiljöarbetet, måste den få med 

sig arbetstagaren. Rolf Jansson hävdar i sitt uttalande: 
”Det kvittar hur engagerad arbetsgivaren är och hur bra arbetsmiljöarbetet är utformat 

 om inte arbetstagaren är införstådd i arbetsmiljöarbetets betydelse. Exempel även om 

 det finns skyddsanordningar, tar arbetstagaren bort den om han finner ett enklare och  

snabbare sätt att utföra arbetet”125.  

 

Här ser vi vikten av att få med arbetstagarna i arbetsmiljöarbetet. Det finns olika sätt att få 

med sig arbetstagarna. I följande kapitel ska det utredas ledarskapets betydelse för att få med 

arbetstagarna i arbetsmiljöarbetet. 

                                                 
123 Bruzelius, Lars H m.fl., Integrerad organisationslära (2004), s. 291 
124 Bakka, Jørgen F m.fl., Organisation (2006), s.177 
125 Intervju med Rolf Jansson, Personalchef, 071120 
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7.2.1 Olika stilar för arbetsmiljöledning 

7.2.1.1 Traditionellt/Innovativt ledarskap och olika strategier  

Enligt en rapport från den europeiska arbetsmiljöbyrån126 kan de olika systemen för 

arbetsmiljöarbetet kategoriseras enligt två dimensioner, traditionell kontra innovativt 

ledarskap. Rapporten anger att strategin för arbetsmiljöarbetet antingen är till för att få en 

säker arbetsplats eller för att få igenom en strategi som säkerställer kontrollen över personerna 

på arbetsplatsen. Att sträva efter att få en säker arbetsplats går ut på att utforma förebyggande 

strategier för kontroll över källorna för olycksrisker. Utformningen av förebyggande strategier 

sker genom att applicera identifikations-, indikator- och kontroll principer för olycksriskerna. 

Säker personkontroll däremot innebär att utforma förebyggande strategier där tyngdpunkten 

ligger vid att ha kontroll över de anställdas beteende.  

     Det finns skillnad mellan traditionellt ledarskap och ett innovativt ledarskap. Ett 

traditionellt tillvägagångssätt präglas av att arbetsmiljöarbetet är ett arbete ledningen och 

några nyckelpersoner ska ägna sig åt. Det är inte en självklarhet att arbetstagarna är delaktiga 

i arbetet med anledning av att huruvida de är engagerade i arbetsmiljöarbetet eller inte, inte 

ses som en avgörande del för arbetet med miljön på arbetsplatsen. En annan form av 

traditionellt ledarskap är att en traditionell arbetsmiljökommitté satsar antingen på ledning av 

de mänskliga resurserna eller på teknisk processledning. Med andra ord är det inom det 

traditionella ledarskapet den eller de ledande parterna som styr hur företagets arbetsmiljö ska 

se ut antingen tekniskt (maskiner, processer et cetera) eller hur de anställda ska bete sig. Ett 

innovativt ledarskap däremot går ut på att ledarskapet har en nyckelroll i arbetsmiljöarbetet; 

stor ansträngning satsas på att få in arbetsmiljöaspekten både i olika ledarskapsstilar och i det 

praktiska arbetet. Till skillnad från den traditionella ledningen ses de anställdas engagemang 

som en viktig del av arbetet med arbetsmiljön. 

7.1.1.2 Fyra kategorier av tillvägagångssätt  

Det går att identifiera fyra kategorier av tillvägagångssätt vid arbetet med arbetsmiljön på 

arbetsplatsen, enligt rapporten från Europeiska arbetsmiljöbyrån. Den första kategorin 

”Avancerat beteendeinriktat” innefattar den innovativa ledningsstilen med inriktning på 

strategin att ha kontroll över arbetstagarnas beteende. De anställda involveras i hög grad när 

det gäller miljöer där medarbetarnas beteende kan orsaka olyckor. Inom kategorin finns 

                                                 
126 Europeiska arbetsmiljöbyrån , The Use of Occupational Safety and Health Management Systems in the 
Member States of the European Union, Publikationsbyrån EUR-OP, Luxemburg: 25-26. (2002) 
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filosofin att det inte ska letas efter någon som ska stå till svars för vad som inträffat, utan det 

satsas det på en högre nivå av integration eller grupparrangemang så att arbetet med hälsa och 

säkerhet breder ut sig i ledningssystem.  

     Ett företag, Agfa-Gevaert127 som producerar produkter för foto och filmindustrin, har 

utfört sitt arbetsmiljöarbete likt den här kategorin. Företaget upplevde positiva effekter i form 

av hög motivation bland arbetstagarna. Problem som uppstått var dock att alla 

arbetstagargrupper som satts samman för att få struktur i arbetsmiljöarbetet inte höll 

standarden som behövs för arbetet. Det problematiska var att de inte hade tillräckliga 

kunskaper för att utföra arbetsmiljöarbetet. Mibrag128, producenter av kol, är ett annat företag 

som också använde sig av den här typen av ledarstil, såg de positiva effekterna att 

arbetstagarnas motivation ökade. De såg även att arbetstagarna blev mer medvetna om 

olycksriskerna, och arbetstagarnas identifikation med företaget ökade. Ett misstag som 

företaget gjorde var att de fokuserade mycket på olycksriskerna i arbetet och arbetet med 

arbetsrelaterade sjukdomar prioriterades i alldeles för låg grad. 

   Den andra kategorin ”Adaptiv olycksriskhantering” omfattas även den av den innovativa 

ledningsstilen men med inriktningen att ha kontroll över olycksriskerna tekniskt sett på 

arbetsplatsen. Kännetecknade för den här kategorin är att genom identifikation, kartläggning 

och kontroll, stoppa olycksrisken vid dess ursprungliga källa. Genom de anställdas medverkan 

läggs fokus på problemlösning riktad mot de huvudsakliga olycksfallsriskerna i arbetet. Det 

satsas även på att höja nivån på integration, eller att få saker på rätt plats gällande hälsa och 

säkerhet i breddade ledningssystem. 

   Sermelux A. G.129, specialiserade på byggindustrin och civil ingenjörskonst, var ett företag 

som använt sig av ”Adaptiv olycksriskhantering” som sin ledarstil. Företaget strävade efter att 

uppnå en nollvision, det vill säga ingen förekomst av arbetsolyckor. De positiva effekterna 

organisationen kunde se var att deras olycksfallsnivå var låg, och att det var få arbetstagare 

som stannade hemma från arbetet på grund av sjukdom under längre tid än en vecka. I 

arbetsmiljöfilosofin togs inte bara den yrkesmässiga hälsan och säkerheten i beaktande utan 

även den anställdes generella hälsa. Företaget såg en ökad motivation och identifikation med 

organisationen. Det negativa med satsningen på arbetsmiljön var den höga kostnaden, men de 

ansåg att den ökade produktiviteten kunde kompensera för förlusten. 

                                                 
127 A a. s. 28 
128 Europeiska arbetsmiljöbyrån , The Use of Occupational Safety and Health Management Systems in the 
Member States of the European Union, Publikationsbyrån EUR-OP, Luxemburg: 37. (2002) 
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   Den tredje kategorin ”Minimering av riskfyllt handlande” består av ett traditionellt 

ledningssätt med inriktning mot att ha kontroll över personalens beteende. Detta genom att 

upprätta regler för att förhindra att arbetstagarna tar risker i sitt handlande. 

   Den sista kategorin ”Traditionell utformning och konstruktion” innefattar traditionell 

ledningsstil vid arbetsmiljöarbetet, med fokus på en säker arbetsmiljö tekniskt sett. 

Tyngdpunkten ligger vid att i förebyggande syfte först identifiera faran, för att därefter 

kartlägga och slutligen kunna kontrollera olycksfallsrisken vid källan. Det är ingen 

självklarhet inom kategorin att arbetstagarna är delaktiga i processen, alternativet till det är 

istället att en hälso- och säkerhetskommitté sätts samman för att utföra arbetsmiljöarbetet. 

     Ballesmar130, producenter av kakelplattor, är ett företag som hade en ”Traditionell 

utformning och konstruktion” som sin ledarstil. De har likt Sermelux A.G131 en nollvision, 

men hade arbetat fram en annan ledarstil. De positiva aspekterna företaget kunde utläsa var att 

det hade ett olycksfallstal som låg under det genomsnittliga inom branschen. Motivationen 

bland arbetstagarna hade ökat, vilket de såg genom ökad delaktighet och medvetenhet om 

olycksfallsrisken i arbetet. Det förebyggande arbetet blev en naturlig del av det dagliga arbetet 

i organisationen. Sedan företaget började utföra arbetsmiljöarbetet med den här ledarstilen 

hade arbetsolyckorna minskat samtidigt som produktionen ökat.     

     Avslutningsvis kan tilläggas att undersökningar visar att ledarskapet har ett samband med 

lönsamhet, att god personalpolitik påverkar lönsamheten. Det är dock svårt att hitta exakt hur 

den påverkar, men sambandet finns.132

7.2.2 Empirisk studie Metso Kamfab AB 

Företaget som använts för studien är Metso Kamfab AB i Karlstad. Det är ett företag inom 

metallindustrin, som tillverkar smältugnar för framställning av cellulosa till 

pappersmassaindustrin. Metso Kamfab AB har tillhört tre olika koncerner det senaste 

årtiondet. De olika koncernerna har alla haft olika fokus på arbetsmiljön. Den första 

koncernen Metso Kamfab AB tillhörde kommer att benämnas koncern ett och den hade låg 

fokus på arbetsmiljön. Den andra koncernen tog över 2002 och kommer att benämnas koncern 

två. I koncernen fanns en hög prioritering på arbetsmiljön, med anledning av att kunderna 

krävde det för att företaget skulle få uppdrag. Den tredje koncernen, koncernen tre, tog över 

2005 och därmed gick fokuseringen på arbetsmiljöarbetet tillbaka till låg prioriteringsnivå. 

                                                 
130 A a s. 52 
131 A a s.49 
132Seminariet ”Arbetsmiljön och utanförskapet”, 22 augusti, klockan 13.30-16.00, Arbetsmarknadsdepartementet  
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     När koncern två köpte upp Metso Kamfab, 2002, var antalet arbetsolyckor oacceptabelt 

höga, det medförde att det sattes press på företaget att sänka antalet arbetsolyckor. För att göra 

det tog ledningen fram en vision.      

     Den vision som togs fram, kallas för ”Noll olyckor är realistiskt och hållbart”.133 Målet var 

att nå en nollvision, där det inte skulle ske några arbetsolyckor samt att nollnivån skulle kunna 

hållas under lång tid. För att nå målet var olika kriterier tvungna att uppfyllas nämligen 

förändring av attityder och beteenden, på företaget skulle de anställda föregå med gott 

exempel samt att företaget skulle tro på att det gick att förebygga olyckor. Den främsta 

utmaningen var att komma igenom olika mognadsfaser för att kunna nå målet. Hela 

mognadsprocessen var en lång och tidskrävande procedur som inte kunde påskyndas i allt för 

stor utsträckning. På de fyra åren som Metso Kamfab AB ingick i koncernen gick de igenom 

två faser med början på den tredje av fyra. Faserna går ut på att olika grupper i företaget 

förstått och strävar efter att uppnå målet med att minska arbetsolyckorna i det dagliga arbetet. 

Reaktionsfasen, som är den första fasen, kännetecknas av att hela företaget anser att det är en 

omöjlighet att nå en nollvision. Ord som uttalades på Metso Kamfab AB under den här fasen 

var ”Inom vår bransch är arbetsolyckor en del av arbetet, det går helt enkelt inte att få bort 

arbetsolyckorna helt”134. Kännetecknande för den här fasen är att ingen i företaget tror på 

konceptet och det uppkommer ett motstånd mot det nya tankesättet.  

   Den andra fasen kännetecknas av att ledningen på företaget tagit till sig konceptet och ser 

nyttan av att använda sig av strategin i organisationen. Under denna fas går tankarna kring att 

uppnå en nollvision, att det är svårt men inte ett orealistiskt mål, att det kan gå att uppnå på 

något sätt. På Metso Kamfab AB var tankarna kring en nollvision väl etablerad i ledningen, 

som ett mål att sträva mot. Ledningen tänkte i banor kring att ”arbetstagarna ska vara lika hela 

när de går hem från arbetet som de var när de kom hit”135.  

  Den tredje fasen går ut på att avdelningscheferna anslutit sig till att arbeta för att uppnå 

nollvisionen. Varje avdelningschef ansvarar för att arbetet utförs i riktning mot det uppsatta 

målet. Tankarna kring visionen finns i form av att en ”nollnivå är nåbart, det går faktiskt att 

genomföra i vår organisation”. Att Metso Kamfab AB började komma in i den här fasen innan 

de blev uppköpta av koncern tre framgår av att när trycket på företaget från koncernledningen 

                                                 
133 Mål: Noll olyckor är realistiskt och hållbart. Se bilaga 
134 Intervju med Helena Johansson 071115 
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försvann, i och med övergången, fortsatte några avdelningschefer att arbeta på samma sätt 

som de gjorde innan för att nå nollvisionen på eget initiativ.136  

   Den sista fasen att genomgå i processen handlar om att arbetsgrupperna i företaget 

identifierat sig med och arbetar för att målet ska uppnås. Har organisationen kommit till den 

här fasen genomsyras hela företaget av arbetet för att nå den uppställda målsättningen. 

Nollnivån ses som realistisk, och den går att hålla under en längre tid. Ytterst få skadas under 

arbetet, och pengar sparas bland annat i form av att sjukskrivningarna minskar. 

     Ett påtryckningsmedel koncern två använde sig av för att få ordning på arbetsolyckorna 

var att arbetsolyckorna skulle rapporteras snabbt efter att den skett.137 En olycka som medfört 

att en arbetstagare blev borta från arbetet under längre tid än en dag skulle rapporteras inom 

en timme, och de övriga inom tjugofyra timmar. Alla incidenter som medförde minst en dags 

frånvaro skulle dessutom rapporteras vidare till huvudkontoret i London inom en timme. Med 

andra ord skulle kontoret i London ha vetskap om arbetsolyckan två timmar efter att den 

inträffat. I dagsläget, det vill säga nu i koncern tre, är personalavdelningen tillfredsställd om 

den får in en rapport inom tolv timmar efter det att den skett. Koncern två ringde dessutom till 

kontoret på Metso Kamfab AB där VD: n och den berörde avdelningschefen fick stå till svars 

för den inträffade händelsen. Skedde en arbetsolycka som medförde att arbetstagaren blev 

borta från arbetet mer än en dag skulle en rapport skrivas om händelsen, där det utreddes 

varför olyckan inträffade och vad som kan göras för att undvika att händelsen inträffar igen. 

Rapporten skulle sedan vidarebefordras till alla delar inom koncern tvås verksamhetsområde, 

så att företag kunde lära sig av andras misstag.138  

     Av tabellen139, i bilagan, framgår tygligt att olyckor som medför att arbetstagaren blir 

borta i mer än en dag minskat betydligt under en tio års period. 1995, då Metso Kamfab AB 

tillhörde koncern ett, låg siffran på trettioåtta arbetsolyckor, medan siffran för 2005, då 

företaget tillhörde koncern två, låg på tre arbetsolyckor under året. Det skall dock nämnas att 

1995 var ett rekordår och att siffran innan inträdet i koncern två låg runt tio arbetsolyckor per 

år, medan siffran efter inträdet låg på ungefär tre arbetsolyckor per år. Senare statistik visar 

dock att arbetsolyckorna börjat stiga igen efter uppköpandet av koncern tre.  
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Del IV Analys och slutord 

8. Analys 

8.1 Analys av Del II 

I följande del av analysen kommer de två första frågeställningarna att behandlas. Frågorna är: 

Har lagstiftningen inom arbetsmiljöområdet genomgått förändringar genom åren? Vad anger 

dagens lagstiftning inom arbetsmiljöområdet, och innebär den några omfattande skyldigheter 

för arbetsgivaren?  

     Jämförs dagens lagstiftning inom arbetsmiljörätt med tidigare reglering syns det generellt 

sett att bestämmelser inte har försvunnit från tidigare rättsreglerna till idag, utan 

bestämmelserna har snarare vidareutvecklats från lag till lag. Yrkesfarelagen var generellt 

uppbyggd och lagarna blev därefter allt mer detaljerad för varje ny lag till att idag återigen 

gått tillbaks till att vara generell. Anledningen till att lagen som ligger till grund för dagens 

arbetsmiljöreglering, Arbetsmiljölagen, är generell är att det finns andra rättskällor som är 

mer specifikt för vart områden, exempelvis Arbetsmiljöverkets författningssamling, AFS.  

     Ses det på antalet arbetsolyckor genom åren syns det att de går från låg till höga, till att bli 

lite lägre igen. Bakgrunden till faktan kan eventuellt vara lite missvisande med anledning av 

att anmälningsfrekvensen inte alls var lika hög i början av 1900-talet som den är idag. Det ska 

även påpekas att vi inte har kunnat ta hänsyn till antalet arbetstagare som berörs av statistiken, 

då olika enheter använts vid redovisningen.  Antalet arbetsolyckor från 1979 och 2005 är dock 

lite mer pålitliga, på grund av att anmälningsfrekvensen inte skiljer sig lika mycket 

häremellan, med anledning av att tidsskillnaden inte är så stor. En klar minskning av antalet 

arbetsolyckor kan ses mellan åren. 

     I och med dagens lagstiftning inom arbetsmiljöområdet kan inte arbetsgivaren, även om 

han inte ser nytta av arbetsmiljöarbetet, varken sätta det åt sidan eller strunta i det och alla 

sina omfattande skyldigheter. Anledningen till att han inte kan bortse från bestämmelserna är 

att om han inte uppfyller sina skyldigheter leder det till påföljder av olika slag. I och med att 

arbetsmiljölagen anger vad arbetsgivaren måste göra samt vilka åtgärder han måste vidta 

tvingar lagen fram ett kunskapssökande. På så sätt att arbetsgivaren måste ha kunskap om 

området och om hur han ska gå tillväga för att vidta åtgärden, vilket är bra då en viss 

kunskapsnivå hos alla arbetsgivare i landet tvingas fram.  
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8.2 Analys av Del III 

8.2.1 Lagstiftning för att uppnå en tillfredställande arbetsmiljö 

I följande del av analysen kommer behandla frågorna: Påverkar lagstiftningen normen i 

samhället? Blir det till nackdel för arbetsmiljöarbetet att det är ledamöter i riksdagen som 

stiftar lagar inom området? 

     Likt statistiken visar har arbetsolyckorna minskat idag jämfört med 70-talet. 

Anledningarna till det kan vara många. En anledning som borde kunna ses är att normerna 

förändrats. Det är inte lika accepterat idag som det var förr att bland annat ha en osäker 

arbetsplats. Vad kan anledningen vara till att normen förändrats? Självklart kan det likt 

statistiken ha många anledningar, men en aspekt är att lagstiftningen kan vara en anledning. 

Att lagstiftningen, så som Hydén hävdade att den kunde, påverkat normen i samhället. För 

egentligen varför skulle den inte kunna det. Den har ju uppenbarligen gjort vid andra 

situationer, så som barnaga och bilbälte. Det kan vara ett argument till varför lagstiftning kan 

vara en bra grund för arbetsmiljöarbetet, det vill säga att det synts hur lagstiftningen inom 

området genom tiderna verkligen påverkat våra normer och vilken effektivitet som ligger 

bakom det. Men även att lagstiftningen i framtiden ska kunna användas som ett medel för att 

stärka normen inom arbetsmiljöarbetet, vilket leder till att arbetsmiljöarbetet blir en naturlig 

del av arbetet och det uppstår självklarheter i hur det ska hanteras. I likhet med 

Jämställdhetslagen är arbetsgivaren, enligt Arbetsmiljölagen, skyldig att vidta olika slag av 

åtgärder i syfte att öka kunskaper. Det ger större möjlighet till att normen inom 

arbetsmiljöarbetet ska kunna stärks ute på arbetsplatser i och med lagstiftningen. 

     Ett argument som talar emot lagstiftning skulle kunna vara att det i lagen framgår att det 

enbart är riksdagen som ska stifta lagarna. Ledamöterna i riksdagen är inga experter på 

arbetsmiljön. Frågan som uppkommer är om det verkligen enbart är riksdagen som styr 

lagstiftningen? I lagstiftningsprocessen syns tydligt att det är många andra parter som är med 

och påverkar både vid initiativtagandet och under behandlingen, där inkluderas även de med 

bra kunskap om varje lagstiftningsområde. Det är ändå vi medborgare som bestämmer vilka 

politiker som ska besluta vilka lagar som ska stiftas. Även om det i slutändan egentligen är 

ledamöter i riksdagen som beslutar, är det dock många innan det som får sin röst hörd. 

     Ett annat argument som talar emot lagstiftningen, i alla fall den lagstiftning som är idag, är 

det som togs upp i problemformulering. Det vill säga att lagstiftningen i och med att den är så 

omfattande och betungande, kan ses som ett jobbigt moment och anledningen till varför lagen 

finns, det vill säga dess syfte att uppnå en god arbetsmiljö, glöms bort. Att arbetsgivarna inte 
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själva ser förtjänsten i att ha en tillfredställande arbetsmiljö, utan gör det enbart för att de 

måste. Det kan dock även leda till ett argument för lagstiftning; med anledning av att det 

säkert alltid kommer att finnas arbetsgivare och företag som inte bryr sig om att ha en 

tillfredställande arbetsmiljö, och där arbetsmiljöarbetet bara ses som en kostnadsutgift. Till 

exempel att arbetsgivaren är väl medveten om vad det finns för för- och nackdelar med 

arbetsmiljöarbetet, det vill säga att kunskapen om det finns, men att han väljer att inte försöka 

förbättra det. Ett företag som har väldigt hög personalomsättning, och måste ha det, kanske 

kommer fram till att de inte tjänar på att satsa på arbetsmiljöarbetet. Det leder i slutändan till 

att det blir arbetstagarna som får ta konsekvenserna av det. Men finns det lagstiftning om det 

lär det vara arbetsgivare som har ett fungerande arbetsmiljöarbete även om de inte själva inser 

fördelen med det. Att de gör det på grund av att lagen säger det och att de följer lagen 

antingen på grund av solidaritet med samhället, pliktkänsla och etiska övervägande eller i 

fruktan för sanktioner.140  

8.2.2 Tillsynens betydelse 

Följande del av analysen kommer behandla frågan: Har tillsynen någon betydelse för att 

uppnå en tillfredsställande arbetsmiljö? 

     Det finns en tillsynsmyndighet i Sverige, vilket framgått tidigare, med målsättning att 

riskerna för ohälsa och olycksfall i arbetslivet ska minska samt att arbetsmiljön ska förbättras 

i det stora hela141. Det framgick dock att deras resurser i dagens läge enbart räcker till för att 

jaga de som inte vill jobba med arbetsmiljöarbetet; då undersökning visat att tillsyn bland 

annat är ett effektivt medel för att tillförsäkra efterlevnad.142I och med att arbetsmiljöverket är 

den myndighet som har störst kunskap om arbetsmiljöarbetet och har möjlighet att ”tvinga” 

och hjälpa arbetsgivaren att få den bästa tänkbara arbetsmiljöarbetet; skulle en idé för att få en 

mer tillfredställande arbetsmiljö vara att utvidga myndigheten. Tilldela den mer resurser så 

den får större möjlighet att även hjälpa de som har kompetens/inte har kompetens inom 

området och viljan att ha ett tillfredställande arbetsmiljöarbete, och inte bara de som inte vill. 

Det skulle även generera till att inspektioner på företag kunde göras oftare, vilket enligt Rolf 

Jansson, skulle underlätta för företaget att upptäcka brister när de själva blivit 

hemmablinda.143 Även arbetsmarknadsministern Sven Otto Littorin anser att det behövs en 

effektiv arbetsmiljötillsyn, men i och med att Arbetsmiljöverket fått beskedet att de måste 

                                                 
140 Se Del III kapitel 9.2 
141 Se Del III kapitel 10 
142 Se Del III kapitel 10 
143 Se Del I kapitel 10 
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spara in pengar för att det ska bli möjligt att genomföra andra arbetsmarknadsåtgärder syns 

andra prioriteringar. Som Littorin säger, ser de säkert att tillsyn är ett bra och behövligt medel, 

men eftersom de ändå väljer att skära ner på den delen, kan det tala för att tillsyn kanske inte 

spelar en så central roll för arbetsmiljöarbetet så att det behöver utvidgas. 

8.2.3 Reglera arbetsmiljön genom avtal 

Följande del av analysen kommer behandla frågan: Skulle dispositiva lagar bidra till en 

positiv effekt på arbetsmiljöarbetet? 

    Att göra lagstiftningen mer dispositiv kan vid första intrycket låta som en utmärkt idé, med 

anledning av att det skulle kunna medföra ett ökat intresse för arbetsmarknadsparterna att ta 

ansvar för arbetsmiljöarbetet. Detta i och med att de får ökat inflytande och får vara med och 

bestämma. En annan positiv aspekt som skulle kunna urskiljas är att bestämmelserna i större 

utsträckning anpassas till den specifika branschen. Det positiva med det är att det kan vara 

svårt att anpassa bestämmelserna till att passa alla branscher i och med att inte ens varje 

arbetsplats inom en viss bransch behöver vara likartade. När vi dock satte oss in mer i ämnet 

upptäcktes ganska snart att åsikterna om dispositiva bestämmelser innehöll övervägande 

negativa påpekanden. Synliggörs argumenten bakom de negativa ståndpunkterna, så förstås 

det varför det kanske inte är en så utmärkt idé trots allt. För varför ska arbetsmarkanden 

behöva bli experter inom arbetsmiljön när det ändå idag finns expertiskunskaper på en 

myndighet, som finns till för att hjälpa parterna i sitt arbete. Visst behöver arbetsmarknadens 

parter vara väl insatta i ämnet och ha kunskap om det, men experter är de redan på andra 

områden så varför ska de behöva vara det på ytterligare ett område. Det skulle också kunna bli 

på det sättet att ingen riktigt kan, att ingen riktigt vet vem som ska tillfrågas, ingen 

kontrollerar att bestämmelserna efterlevs i och med att ansvaret ligger på så många parter till 

skillnad från idag då ansvaret är mer klarlagt. 

8.2.4 Den ekonomiska lönsamheten med arbetsmiljöarbetet 

Följande del av analysen kommer behandla frågorna: Tjänar arbetsgivaren pengar på att 

aktivt arbeta med arbetsmiljöarbetet? Kan arbetsmiljön få effekter på lönsamheten om 

arbetsmiljön kan påverka arbetstagarnas motivation? Har ledarskapet någon betydelse för 

arbetsmiljöarbetet och den eventuella lönsamheten med det? 

     När arbetsgivarens möjlighet till att tjäna pengar på att jobba med arbetsmiljön utretts, 

hittades ingen fakta om ämnet. Något det däremot fanns betydligt mer information om var hur 

arbetsgivaren kan spara in mycket pengar på att jobba med arbetsmiljön. Arbetsgivaren kan 
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utan större svårighet se hur han kan spara in pengar på de direkta kostnaderna, exempelvis på 

lön för frånvaro på grund av en arbetsskada. Han har även mycket att spara in på de indirekta 

kostnaderna som inte har direkt koppling till själva olycksfallet men som uppkommer på 

grund av det.  

     Med utgångspunkt från Herzbergs tvåfaktorteori syns det att arbetsmiljön spelar in även 

när det gäller att få arbetstagarna motiverade. Med utgångsläge från att arbetsmiljön går in 

under Herzbergs ”hygienfaktorer”, som behandlas i avsnittet. Där anges att det krävs att 

”hygienfaktorerna” är till belåtenhet för att arbetstagarna inte ska vantrivas på arbetet. Om 

arbetsmiljön/arbetsförhållandet är otillfredsställande blir det gärna lätt att arbetstagarna 

fokuserar mer på andra negativa aspekter än att fokusera på själva arbetsuppgiften. Det 

resulterar i att det blir svårare att få motiverade och engagerade arbetstagare. Om 

arbetsgivaren däremot engagerar sig och ser till att arbetsmiljön och ”hygienfaktorerna” 

överlag är optimala, ökar möjligheten för att motivationsfaktorerna ska kunna uppfyllas och 

skapa en arbetsplats där arbetstagarna trivs, känner sig motiverade att arbeta och där 

arbetstagares ambitioner förstärks. En arbetsplats med arbetstagare som vill arbeta och har 

höga ambitioner arbeta hårdare144, vilket i sin tur leder till ökad effektivitet för hela företaget. 

Ett samband mellan ökad effektivitet i företaget och lönsamhet kan urskiljas utan allt för stora 

svårigheter. 

     Ett annat samband som går att se är den mellan ledarskapet och lönsamheten.145 

Sambandet finns av den anledningen att det inte spelar någon roll hur engagerad ledningen 

och arbetsgivaren är i arbetsmiljöarbetet, för är inte arbetstagarna införstådda i 

arbetsmiljöarbetet blir genomslagskraften av de positiva effekterna, som kan uppstå i och med 

arbetsmiljöarbetet, inte lika stora. Ett sätt att få med sig arbetstagarna är att utöva olika 

ledarstilar. Det finns olika ledarstilar, vi har tagit upp fyra, som genererar till olika beteenden 

och förhållningssätt. Då olika ledarstilar resulterar i olika effekter på arbetsplatsen kan det 

vara av vikt att även beakta dem i arbetsmiljöarbetet, så att den önskade effekten kan uppnås.  

Ett bra exempel som visar på ledarskapets betydelse är Metso Kamfab AB: s utveckling det 

senaste årtiondet. Där koncern ett skulle kunna tänkas ha en traditionell ledarstil, där det inte 

gick att se vilken ledarskapsegenskap koncernen hade i och med att de inte alls satsade på 

området. Det här var något som kännetecknades även för Metso Kamfabs tredje koncern. 

Koncern två däremot hade en traditionell ledarstil med inriktning mot att styra arbetstagarnas 

beteende. Ledningen satte upp konkreta mål för att få ned arbetsplatsolyckorna. Att ha 

                                                 
144Bruzelius, Lars H m.fl., Integrerad organisationslära (2004), s. 291  
145 Se Del III kapitel 12..1.1.2 sista stycket 
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konkreta mål visar undersökningar är ett bra sätt för att få ned olyckorna. Jämförs statistiken 

över arbetsplatsolyckor i de tre olika koncernerna syns det klart att koncern två hade lägst 

antal arbetsplatsolyckor. Det visar vilken betydelse ledarskapet har för arbetsmiljön, och att 

en viss ledarstil kan leda till en säkrare arbetsplats än en annan.  

     Avslutningsvis kan det sägas att om alla är införstådda i arbetsmiljöarbetet och förstår att 

det är något som kan arbetas med inte bara för andras skull, eller för att lagen säger det, utan 

även för sin egen skull. Kan det uppstå en gemensam strävan mot en bra arbetsmiljö, i och 

med att ingen kan förlora på att ha ett fungerande arbetsmiljöarbete. Det uppstår helt enkelt en 

Win-win situationen för alla parter.  

 

9. Slutord 
Utifrån det som studerats har både för- och nackdelar synts med de fyra olika alternativen till 

att uppnå en tillfredställande arbetsmiljö. I det stora hela anser vi inledningsvis att genom att 

göra lagstiftningen och föreskrifterna dispositiva och då kunna regleras genom kollektivavtal 

inte är den ultimata lösningen. Anledningen till det är alla övervägande negativa effekter som 

går att urskilja ur förslaget. När det gäller tillsynens roll anser vi dock att regeringen inte 

prioriterat tillsynen när det gäller arbetsmarknadspolitiken i och med besparningarna de 

uppgivit till arbetsmiljöverket. Vi anser vidare att tillsynen verkar vara ett effektivt 

hjälpmedel i arbetsmiljöarbetet. Genom att bibehålla Arbetsmiljöverkets resursnivå så som 

den är idag, och då främst behålla eller till viss grad utöka inspektionerna, ser vi möjligheter 

att främja arbetet med att uppnå en tillfredställande arbetsmiljö. Vi menar dock att det inte är 

här det huvudsakliga fokuset bör ligga. Det huvudsakliga tyngdpunkten anser vi borde ligga 

på att få arbetsgivaren att inse vikten av arbetsmiljöarbetet. Att den kan se Win-win 

situationen, det vill säg att alla har att vinna på en bra arbetsmiljö. Det gäller även för 

arbetsgivaren att se till att han får med sig arbetstagarna så att alla parter inser vikten av 

arbetsmiljöarbetet och tillsammans arbetar för att uppnå en tillfredställande arbetsmiljö för 

alla. Lagstiftningen, även om den idag kan ses som tung och överväldigande, kan vara ett bra 

komplement till att få alla parter engagerade i arbetsmiljöarbetet. Sverige borde därför ha kvar 

den eventuellt med en viss omstrukturering, för att regelverket inte ska kännas lika 

betungande för tillämparen.  

     Alla på arbetsplatsen tjänar på att ha ett tillfredställande arbetsmiljöarbete och uppnå Win-

win situationen, men det är även viktigt för hela samhället. I slutändan tjänar alla på en bra 
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arbetsmiljö och därför borde det satsas på en gemensam strävan på samma sätt som det görs 

med den globala uppvärmningen. 
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