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Förord 

 
Följande examensarbete har utförts på uppdrag av Metso Paper Karlstad AB och vänder sig till 
de anställda inom organisationen, framförallt till chefer med arbetsmiljöuppgifter. Detta arbete 
kan även användas som vägledning för andra företag vilka står inför problematiken med 
arbetsmiljöuppgiftsfördelning. Vi hoppas därmed att vår studie hjälper till att höja statusen för 
området som trots sin undanskymda karaktär är grundläggande för ett välfungerande 
arbetsmiljöarbete.   

Uppsatsen har genomförts under stor tidspress vilket krävt hårt arbete. Vi känner oss dock 
mycket nöjda med vad vi har lyckats uppnå, något som inte hade varit möjligt på egen hand. Vi 
vill därför rikta ett stor tack till alla respondenter som medverkat i vår undersökning samt till 
personalen på Metso Paper Karlstad AB som mottog oss med vänligt sinnelag. Vi vill framförallt 
tacka Hans Lingsell och Emma Gauffin då de varit behjälpliga med alla uppgifter som krävdes 
för detta arbete samt agerat som vägledare på företaget.   

Vill vi även tacka vår handledare Bengt Garpe som hjälp oss att reda ut svåra dilemman och 
funnits som bollplank åt våra idéer. Sist men inte minst vill vi tacka våra familjer och vänner för 
deras tålamod, uppmuntran och stöd under resans gång. Det uppskattas!    

Karlstad den 4 januari 2005  

Scarlett Roa Brynildsen & Patrik Holmstedt                  



 
Abstract  

 
Delegation of assignments regarding the work environment is a complex topic that is difficult to 
illustrate. It is not explicit mentioned in the law and the established practice are ambiguous and 
vague. This has caused a lot of confusion, not only for private companies but also for executives 
within public administration.   

Metso paper Karlstad Inc. gave us the assignments to investigate their delegation system and to 
analyze the need of change before a planed readjustment. The purpose of this essay is therefore 
to investigate how the proposed delegation system is constructed and whether it fulfills the 
demands established by Swedish law. This also helps to illustrate Swedish law in a more 
summarized and well-arranged way than it is nowadays.  

By describing the formal delegation structure of Metso Paper Karlstad Inc. and by performing an 
empirical study we were able to see how the organization delegation system both formally and 
informally was constructed. Through analyzing the result in light of Swedish law we could 
establish that the formal delegation system on paper, meets the rules of written Swedish law.  In 
spite of that we came to the conclusion that the formal delegation would not be enough to move 
responsibility down the line of delegation. Existing Swedish law demands different criterion in 
order to guarantee that the persons to whom work environment assignments have been delegated 
to, have the mandate to fulfill them in order to count as responsible. These criterion have not 
been fully fulfilled at Metso Paper Karlstad Inc. This is why changes –suggested as 
recommendations in this essay, should be taken into consideration while a readjustment of the 
delegation system is made.            



 
Sammanfattning  

 
Metso Paper Karlstad AB (KSD) gav oss i uppdrag att undersöka deras delegationssystem för 
arbetsmiljöuppgifter och analysera huruvida något behövde ändras inför revidering. Syftet med 
uppsatsen blev därför att undersöka hur KSD: s delegationssystemet var uppbyggd och om det 
uppfyllde kravet i gällande rätt.  

Delegering av arbetsmiljöuppgifter är ett komplex ämne att belysa. Lagstiftningen är svårtolkad 
då det inte framgår uttryckligt av lagtexten hur en delegering bör ske. Inte heller rättspraxis är 
klar och tydlig på området då domarna skiljer sig väsentlig åt. Detta har inneburit att förarbeten 
och doktrin blivit viktiga tolkningsskällor i detta arbete trots sin bristfälliga karaktär. För 
redogörelse av gällande rätt har därför den övergripande metoden varit rättsdogmatisk då den 
hjälper till att tydliggöra rättsläget.  På grund av uppdragets syfte har även den empiriska 
metoden använts i detta arbete.   

Huvudansvaret för arbetsmiljön ligger enligt gällande rätt på arbetsgivaren. Det är däremot 
möjligt att delegera arbetsmiljöuppgifter till de personer som leder och fördelar arbetet. Med 
arbetsmiljöuppgifterna följer ett arbetsmiljöansvar vilket kan medföra straffansvar om rekvisiten 
för en korrekt delegering uppfylls. Det innebär att den som mottar uppgiftsfördelningen måste ha 
den kunskap, erfarenhet, befogenhet och resurser som krävs för att kunna utföra 
arbetsmiljöuppgifterna. Dessutom måste mottagaren inta en självständig ställning och således 
vara arbetsgivarens företrädare.   

För att se hur kraven i gällande rätt uppfylldes på Metso Paper Karlstad AB. skildrades det 
formella delegationssystemet på företaget där en skriftlig delegationspaket utgjorde grunden för 
delegeringen. Genom att utföra en empirisk undersökning ville vi utforska hur den formella 
delegationen var förankrat på företaget. Resultatet analyserades därefter mot bakgrund av 
gällande rätt. Av vad som framkommit i analysen kunde vi tydligt se att syftet med arbetet delat 
sig i två olika frågor. Den första var huruvida den formella ”skriftliga” delegationen mötte 
kraven i gällande rätt och den andra hur rekvisiten i gällande rätt informellt uppfylldes i 
praktiken. Här såg vi väsentliga skillnader vilket framförallt yttrade sig vid frågan om 
straffansvaret då det är här konsekvenserna av ett felaktigt delegationssystem visar sig.  

Vi kunde konstatera att det formella delegationspaketet mycket väl uppfyllde kraven i gällande 
rätt på hur en skriftlig delegation bör se ut. Vår slutsats är dock att den formella delegationen inte 
är tillräckligt för att uppfylla kraven i gällande rätt. Genom den empiriska undersökningen kunde 
vi se att rekvisiten inte uppfylldes i sin helhet på Metso Paper Karlstad AB och att ansvaret för 
arbetsmiljöuppgifter till stor del därför inte kan överföras. Detta innebär att det nuvarande 
delegationssystemet inte får någon verkan vid eventuell fråga om straffansvar. Något som kan 
försvåra problemet om delegeringen är oklar.   Därför bör ändringar - föreslagna i form av 
rekommendationer i denna uppsats, tas med i åtanke vid revidering av delegationssystemet.  



 
Förkortningsordlista 

 
AFS Arbetsmiljöverkets författningssamling 
AML Arbetsmiljölagen (1977: 1160) 
AV      Arbetsmiljöverket 
PBL      Paper Business Line, pappersmaskiner 
BBL Board Business Line, kartongmaskiner 
BrB Brottsbalken (1962: 700) 
HD Högsta domstolen 
HovR Hovrätt 
LO Landsorganisationen i Sverige 
KSD Metso Paper Karlstad AB 
NJA Nytt juridiskt arkiv 
RH Rättsfall från hovrätterna 
Rskr.       Riksdagsskrivelse 
Prop.       Proposition 
SAM Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001: 1) 
TCO Tjänstemännens Centralorganisation 
TBL Tissue Business Line, mjukpappersmaskiner 
TR Tingsrätten 
VD Verkställande Direktör                    



 
Definition av begrepp 

 
Arbetsgivare Är enligt arbetsmiljölagen den som skall se till att risker för ohälsa 

och olycksfall i arbetet undanröjs.   

Arbetsmiljöansvar  Med arbetsmiljöansvar menas skyldigheten att vara aktiv och      
vidta åtgärder för att få bort eller minska risker för ohälsa och     
olycksfall i arbetet.  

Arbetsmiljöuppgifter De arbetsuppgifter som enligt författningar på arbetsmiljöområdet 
åvilar arbetsgivaren att utföra inom ramen för sin befattning. T.ex. 
upprättande av handlingsplaner, se till att föreskrifter följs och att 
arbetsmiljön är trygg och säker att arbeta i.  

Arbetstagare                         Den som utför arbete för arbetsgivarens räkning.  

Befattning De arbetsuppgifter som ingår i anställningen och som anges genom 
befattningsbeskrivning, muntligen eller konkludent handlande.  

Chef                                  Den som spelar arbetsgivarrollen inom ramen för sitt 
anställningsavtal och har till uppgift att leda och fördela arbete.  

Delegation/delegering         Avser i detta arbete detsamma som arbetsmiljöuppgiftsfördelning 
dvs. fördelning av arbetsmiljöuppgifter nedåt i chefsledet.  

KSD: s delegationssystem  Omfattar delegationspaketet som är det skriftliga underlaget för 
delegering av arbetsmiljöansvar inom KSD. Här ingår även 
delegationsordningen som är det dokument som redogör för vilka 
som har arbetsmiljöansvar inom organisationen  

Respondent Avser i vetenskapliga sammanhang personerna som ingår i 
kvantitativa och kvalitativa undersökningar och vars svar och 
uttalanden utgör undersökningens empiriska material.  

Straffansvar Innebär att chefen kan straffas om ett arbetsmiljöbrott begåtts och 
ligger inom området för hans chefskap. Till skillnad från det 
skadeståndsrättsliga ansvaret där den juridiska personen kan bli 
ansvarig, kan endast fysiska personer bära straffansvaret. Det är 
därför ett personligt ansvar.  

Tjänsteansvar   Omfattar de arbetsuppgifter som cheferna är skyldiga att ansvara    
                                                för gentemot arbetsgivaren. Om dessa uppgifter inte utförs bryter  

chefen såtillvida mot sitt anställningsavtal.   
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Presentation av Metso Paper Karlstad AB 

 
Metso Paper Karlstad AB (KSD) är en del av den finska koncernen Metso med säte i 
Helsingfors. Metso Paper är en världsledande division för massa- och pappersteknologi som 
täcker hela processen från skogsråvara till färdig produkt. Metso koncernen bildades år 1999 då 
börsbolagen Valmet och Rauma fusionerades. Koncernen består nu av fyra olika delar; Metso 
Paper, Metso Minerals, Metso Automation och Metso Ventures. Koncernen finns i mer än 50 
länder och sysselsätter 22 800 personer.1   

KSD sysselsätter ca 500 personer och verksamhetsområdet inrymmer allt som rör teknologi och 
framställning av massa och papper. Ursprungligen startades verksamheten år 1860 i en liten 
verkstad i stadsdelen Herrhagen i Karlstad. Den hette då Karlstads mekaniska verkstad och 
tillverkade allt från båtar till kyrkklockor. På 1880–talet ändrade verksamheten inriktning mot 
pappers- och massaindustrin och blev under årens lopp en betydande leverantör av utrustning för 
papperstillverkning. Företaget köptes, nästan 100 år senare av Valmet, vilket genom en fusion 
resulterade i Metso Paper Karlstad AB år 2001.2  

KSD: s uppdrag i koncernen är att utveckla, marknadsföra, konstruera, tillverka och leverera 
maskiner för mjukpapper och kartong. Verksamheten i Karlstad är uppdelad i olika 
affärsområden; mjukpappersmaskiner, kartongmaskiner och ett för service. Flera stödfunktioner 
finns i verksamheten där ekonomi, personal, information, IT och skeppning ingår.3    

  

                                                          

 

1 Metso Paper. Årsöversikt 2000 s. 4-5. 
2 Metso Paper. Människor och tekniken som ger världen papper s. 11. 
3 A a s. 9. 
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1. Inledning 

 
Vi har fått i uppdrag av KSD att undersöka deras delegeringssystem för arbetsmiljöuppgifter och 
bedöma om något behöver ändras inför revidering. I detta inledande kapitel har vi därför valt 
att redogöra för bakgrunden till revideringen, problematiken inom området, syftet med arbetet 
och de frågeställningarna som ligger till grund för att uppnå syftet. Här redogörs även för de 
avgränsningar som gjorts och den valda dispositionen.   

 

1.1 Bakgrund 
KSD är ett stort företag med många avdelningar vilket gör organisationen svår att överskåda vid 
första anblick. I företaget sysselsätts ca 500 personer med olika befattningar och 
ansvarsområden. Det är svårt att särskilja vilka dessa områden är, framförallt då den fysiska 
placeringen inte framgår av organisationsscheman.  Gränserna för ansvaret för arbetsmiljön och 
delegering av densamma kan då bli vaga och mångtydiga. Något som i det långa loppet kan 
skapa problem då frågan om delegering av arbetsmiljöuppgifter dyker upp.  Att ha ett 
förebyggande arbetsmiljöuppgiftsfördelning i organisationen är väldigt viktigt för uppfyllandet 
av reglerna som finns inom arbetsmiljöområdet.  Att utföra uppgifter som krävs för att garantera 
en god arbetsmiljö ligger inom arbetsgivarens skyldighet enligt arbetsmiljölagen. Detta blir dock 
komplicerat då uppgifterna delegeras vidare och det inte kan fastställas på förhand vem som bär 
ansvaret över arbetsmiljön.  

KSD: s nuvarande delegeringssystem har funnits i sex år och har inte omarbetats därefter. 
Revideringen har kommit i skymundan av de omorganisationer som gjorts på företaget, något 
som medfört ett behov av underlag för att gå vidare i revideringsarbetet. KSD har föreslagit ett 
delegationssystem med en ny delegationsordning som bygger på den nuvarande 
organisationsstrukturen. Förfaringssättet vid fördelning av arbetsmiljöuppgifterna är tänkt att 
genomföras enligt tidigare rutin. Detta genom en rad olika skriftliga dokument som tillsammans 
bildar det s.k. ”delegeringspaketet”, vilket även legat till grund för vår undersökning.  

1.2 Problemformulering 
Delegering av arbetsmiljöuppgifter är en viktig fråga inom det arbetsmiljörättsliga området. Det 
tenderar dock många gånger att glömmas bort då lagstiftningen är svårtolkad samt styrs av flera 
olika författningar och principer. Det framgår inte uttryckligt av lagtexten hur en delegering sker 
och inte heller rättspraxis är klar och tydlig på området. Följden är att förarbeten och doktrin blir 
viktiga tolkningsskällor. Förarbeten inom detta snäva område är dock allt annat än omfattande 
och doktrinen kan i vissa delar vara motsägande.  Sammantaget har detta medfört stor förvirring 
för såväl arbetsgivare inom privata företag som för handläggarna inom offentlig förvaltning.   

Ur ett arbetsgivarperspektiv är det intressant att kunna delegera uppgifter inom 
arbetsmiljöarbetet vidare för att på ett effektivare sätt uppfylla kraven i arbetsmiljölagen samt 
höja kvalitén i arbetsmiljöarbetet. Om företaget är stort är det även en nödvändighet för att kunna 
tillfredställa lagens krav på tillsyn av arbetsmiljön. Främst då styrelsen eller den verkställande 
direktören (VD) ofta har en begränsad möjlighet att överblicka alla delar av verksamheten. Det 
är även intressant att med uppgifterna överföra en del av ansvaret som arbetsgivaren har, till de 
chefer som arbetar i anslutning till arbetstagarna. Vanligt är då att detta beskrivs som en 
”delegering av arbetsmiljöansvar”.  Det är dock en felaktig uppfattning då det inte är möjligt att 
delegera själva ansvaret vidare utan istället närmast fråga om att delegera vissa arbetsuppgifter 
nedåt i ledet. Ansvaret åtföljs av arbetsmiljöuppgifterna om delegeringen har skett på ett korrekt 



 
sätt. Därför är benämningen delegering av arbetsmiljöuppgifter med åtföljande ansvar en bättre 
benämning på en korrekt utförd delegering. Det i slutändan alltid en domstol som får avgöra det 
personliga straffansvaret utifrån den specifika situationen.  Något som inte är helt enkelt med 
tanke på att gällande rätt för delegering av arbetsmiljöuppgifter, är svårt att fastställa. 4  

1.3 Syfte och frågeställningar 
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur KSD: s föreslagna delegationssystem är uppbyggt och 
om den uppfyller kraven i gällande rätt. Detta medför att området blir belyst och att gällande rätt 
sammanfattas på ett mer överskådligt sätt än vad som är fallet idag.  

För att nå syftet med uppsatsen har gällande rätt och KSD: s organisation beskrivits mer 
ingående, och en empirisk undersökning genomförts. Genom detta ville vi besvara följande 
frågeställningar vilka ligger till grund för detta arbete.  

 

Vad är gällande rätt vid delegering av arbetsmiljöuppgifter? 

 

Hur är KSD: s organisation uppbyggd och hur delegeras arbetsmiljöuppgifterna i 
organisationen? 

 

Uppfyller KSD: s föreslagna delegationssystem kraven i gällande rätt?  

1.4 Avgränsningar 
Det vore naturligt att allt som rör delegering av arbetsmiljöuppgifter återfanns i arbetsmiljölagen. 
Tvärtom är frågan mer komplex och berör en rad olika författningar samtidigt som det är en del 
av ett större sammanhang där rättspraxis och doktrin ingår. Ett antal andra lagar och föreskrifter 
är viktiga att känna till såsom; medbestämmande lagen (1976:580), arbetsmiljöförordningen 
(1977:1166), anställningsskyddslagen (1982:80), förtroendemannalagen (1974:358) och en rad 
olika föreskrifter. Trots att dessa är av intresse för arbetsmiljöområdet har vi valt att inte referera 
till dem då det inte direkt påverkar delegering av arbetsmiljöuppgifter. De författningar vi har 
valt att titta närmare på, förutom arbetsmiljölagen som är central för området, är brottsbalken, 
aktiebolagslagen samt föreskrifter från arbetsmiljöverket (AV). Dessa anser vi vara av stor vikt 
då frågan om arbetsmiljöbrott, straffpåföljder och VD: ns befogenhet att delegera uppgifter 
vidare, regleras här.   

Det arbetsmiljörättsliga området är mycket stort och därför anser vi det vara viktigt med tydliga 
avgränsningar. Det är dock svårt att avgränsa sig i fråga om delegering av arbetsmiljöuppgifter 
då gränserna inte är tydliga och omfattar såväl Systematisk arbetsmiljöarbete (SAM 2001:1), 
arbetstagaransvar, skadestånd, försäkring och rehabiliteringsansvar.   

Vid redogörelse av rättspraxis har vi enbart referera till de domar som berör delegerig och är av 
vikt för rättstillämpningen. De fungerar samtidigt som vägledning för KSD och kan relateras till 
organisationen, då fallen utspelat sig i fabriks- och industrimiljö. Då det inte finns många 
prejudikat att tillgå har vi endast redogjort för fyra domar; från hovrätten (HovR) och högsta 
domstolen (HD) som tillmäts stort prejudikatvärde. Att HovR: n kan tillmätas viss betydelse och 
bilda domstolspraxis beror på dess roll som överinstans. Det är däremot mindre vanligt med 
Tingsrätts (TR) domar som praxisbildande5 och motiven till varför några domar från TR: n inte 
behandlats. Eftersom den första principiellt viktiga domen efter arbetsmiljölagens tillkomst kom 
1991 har vi valt att inte redovisa tidigare avgöranden.   
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1.5 Disposition  
I första kapitlet presenteras ämnet genom bakgrundbeskrivning och problemformulering varefter 
syfte, frågeställningar, avgränsningar och disposition följer. Kapitel 3, 4 och 5 påbörjas med en 
kort redogörelse för de olika frågor som legat till grund för kapitlet ifråga. Dessa är avsedda att 
ses som delfrågor av den övergripande frågeställningen i inledning. Vi hoppas därmed att det 
skall bli lättare för läsaren att förstå avsikten med dessa kapitel och se helhetsaspekten med 
arbetet. Kapitlen avslutas med sammanfattning.   

 

I det andra kapitlet redogör vi för de metoder vi har använt för att uppnå syftet och för 
arbetets validitet och reliabilitet.  

 

I det tredje kapitlet redogör vi för gällande rätt genom beskrivning av de författningar, 
doktrin och rättspraxis som är gällande inom rättsområdet.   

 

I det fjärde kapitlet presenterar vi KSD: s organisation och struktur. Vi redogör även för 
den tänka delegationsordningen.   

 

I det femte kapitlet görs en presentation av vår kvantitativa och kvalitativa undersökning 
samt dess resultat.   

 

I det sjätte kapitlet analyserar vi det empiriska materialet utifrån gällande rätt.   

 

I det sjunde kapitlet redogör vi för slutsatsen, varpå syftet besvaras.   

 

I åttonde och sista kapitlet redogör vi för våra rekommendationer till KSD och för 
framtida forskning inom ämnet.  



 
2 Metod 

 
Vid utredande arbeten är det viktigt att ha redskap som besvarar frågeställningarna 
tillfredsställande nog för att utredningen skall anses vara vetenskaplig. Redskapen utgörs av 
olika metoder som väljs utifrån arbetet syfte och karaktär. I detta kapitel redogör vi för de 
metoder som varit aktuella samtidigt som en metoddiskussion förs.   

 

2.1 Rättsdogmatisk metod 
Den övergripande metoden för att besvara frågeställningarna i detta arbete har varit 
rättsdogmatisk. Det innebär att vi har tolkat och systematiserat gällande rätt utifrån de rättskällor 
som finns på området. Den rättsdogmatiska metoden har som främsta mål att tolka gällande rätt 
på ett etisk och godtagbar sätt. Rättsdogmatiken kan däremot inte användas till att fatta bindande 
beslut och fungerar endast som en generaliserbar metod. Därför är metoden enkelt att använda på 
det straffrättsliga området, som varit en viktig del i detta arbete, då frågorna som uppenbarar sig 
här är av generell karaktär.   

2.1.1 Rättspositivismen 
Den rättsdogmatiska metoden har sitt ursprung i rättspositivismen. Rättspositivismen erkänner 
endast den rätt som kommit till uttryck genom lag, domstolsavgörande och rättsvetenskap och tar 
inte hänsyn till moraliska värden6. Detta medför att den är konkret och saklig och hjälper till att 
tolka arbetsrättliga problem på ett mer ändamålsenligt sätt. Den rättspositivistiska metoden har 
därför varit viktigt för tolkning av gällande rätt. Den praktiska tillämpningen av gällande rätt har 
varit viktigt att undersöka för att ge företaget de rekommendationer de efterfrågat så att de mer 
praktisk kan angripa eventuella problem.   

Rättspositivismen har även legat till grund för redogörelse av rättspraxis där vi tillämpat en 
objektiv rättsfallstolkning vilket innebär att vi utgått från texten i domen och tolkat den i dess 
rättsliga kontext.7 Vi har även utgått från denna metod för att kommentera domen med hjälp av 
de författningar och tidigare rättspraxis som refererats till i fallen. Rättsvetenskaplig doktrin 
inom området med dess rättsfallskommentarer har varit av stor hjälp, då den fungerat som 
vägledning och höll oss inom det relevanta forskningsområdet  

2.2 Den empiriska metoden 
Den empiriska metoden är självklarhet vid undersökningar av kvantitativt karaktär. Då den 
bygger på den kunskap vi får genom våra fem sinnen och därefter tolkas med hjälp av induktion. 
Den induktiva metoden förutsätter kvantifiering då det utifrån en rad olika premisser som bygger 
på empiriskt underlag, går att dra allmänna generella slutsatser.8 Rättsvetenskaplig empiri som är 
den positivistiska rättsvetenskapens empiri, används för att lösa problem som delvis ligger 
utanför gällande rätt.9 Den ger således ett kunskapstillskott utöver den traditionella positivistiska 
rättsvetenskapen. För att till fullo besvara syftet har det även krävts en empirisk undersökning 
inom en rättsvetenskaplig referens ram. Detta har vi gjort genom kvantitativ datainsamling som 
vi senare tolkat och analyserat induktivt. Enkäterna har därmed gett oss den empiriska 
kunskapen och erfarenheten vi behövde för att kunna besvara frågeställningen.   
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Vi har sett det som nödvändigt att kompletterat den kvantitativa undersökningen med hjälp av 
kvalitativ data i form av intervjuer, som trots sin brist på kvantifierbarhet fungerat som en viktig 
informationskälla. Intervjuerna gav oss möjlighet att ställa en hypotetisk fråga som sedan 
undersöktes mot bakgrund av gällande rätt. Resultatet utgör en deduktiv slutledning.10   

2.2.1 Validitet och reliabilitet 
Validitet och reliabilitet är två viktiga faktorer att tänka på vid empiriska undersökningar. Med 
validitet menas att verktyget mäter vad det är avsett att mäta och därmed få en så låg frånvaro av 
systematiska mätfel som möjligt. Även frånvaron av slumpmässiga mätfel krävs för att 
undersökningen skall vara korrekt genomförd. Detta kallas för reliabilitet och innebär i stora 
drag att undersökningen blir densamma oavsett tillfälligheter och vem som utför den.11  

Validiteten i den kvantitativa undersökningen har varit hög då svaren från respondenterna givit 
oss den sökta informationen. Reliabilitet är svår att säkerställa men vi har försökt höja den 
genom att distribuera enkäten under liknande förhållanden, vid samma dag, tidpunkt och 
förfaringssätt. Hög validitet i den kvalitativa undersökningen var svårt att uppnå då vi valde 
semistandardiserade intervjuer vilket gav upphov till följdfrågor. Då intervjupersonerna skilde 
sig väsentligt åt valde vi den nyss nämnda intervjumetodiken. Helt standardiserade intervjuer 
hade inte försett oss med den nödvändiga informationen för komplettering av den kvantitativa 
undersökningen. Intervjuerna mynnade ut i att vi mätte mycket mer än vad som var tanken. Detta 
resulterade i att arbetet med sållning av relevant information blev omfattande och försvårade vår 
analys. Det påverkade dock inte reliabiliteten nämnvärt då vi utförde intervjuerna på samma sätt. 
Intervjuerna tog alltid plats vid respondenternas arbetsrum och vid tidpunkten som de själva valt. 
Genom detta säkerställdes att respondenterna kände sig avspända samt i lugn och ro kunna svara 
på frågorna utan att varken vi eller yttre omständigheter påverkade deras respons.  

2.3 Presentation av material 
Det rättsliga materialet för beskrivning av gällande rätt har bestått av författningar och dess 
förarbeten samt rättspraxis och doktrin. Det empiriska materialet för beskrivning av KSD: s 
formella organisationsstruktur har bestått av årsredovisningar, elektroniska personalböcker, 
verksamhetsstyrningsrutiner och personaltidningar. Den viktigaste källan för att se hur 
organisationen är uppbyggt samt se hur delegering av arbetsmiljöuppgifter ser ut har varit KSD:s 
pärm om delegering av arbetsmiljöansvar. Att se över innehållet i pärmen och studera den mot 
bakgrund av gällande rätt och dess praktiska tillämpning har varit vårt uppdrag. Vi fick också ett 
utkast på hur ledningen hade tänkt att arbetsmiljöuppgifterna formellt och skriftligt skall 
delegeras i framtiden.   

Under arbetsgången uppmärksammade vi att det empiriska materialet inte skulle vara tillräckligt 
för att uppnå syftet med arbetet. Den formella organisationsstrukturen försåg oss inte med den 
nödvändiga informationen för att se hur rekvisiten i gällande rätt informellt uppfylldes. Därför 
genomfördes en kvantitativ undersökning genom enkäter och en kvalitativ undersökning genom 
intervjuer.   
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3 Gällande rätt 

 
I detta kapitel belyses gällande rätt inom området för delegering av arbetsmiljöuppgifter. Här 
behandlas de författningar, doktrin och rättspraxis som är av vikt för den rättliga tillämpningen. 
De frågor som vi har ställt upp för denna del av studien är:   

 
Vilka rättskällor är angelägna vid delegering av arbetsmiljöuppgifter? 

 

Kan arbetsmiljöansvar överföras inom en organisation och i så fall hur? 

 

Vad kan delegeras och hur långt sträcker sig arbetsgivarens ansvar? 

 

Vem bär ansvaret för arbetsmiljöuppgifterna vid en oklar delegering?  

 

3.1 Arbetsmiljöansvar enligt arbetsmiljölagen 
Arbetsmiljölagen är en så kallad ramlag. Med detta menas att den endast anger de övergripande 
ramarna och yttre gränserna för hur arbetsmiljöarbetet skall utformas. De specifika reglerna 
utfärdas av regeringen alternativt arbetsmiljöverket som har fått detta i uppdrag av regeringen. 
När uppdateringar gör i en föreskrift behålls det ursprungliga numret. Det är därför viktigt att 
arbetsgivaren stämmer av om det har kommit senare ändringar med nya regler. Det är även 
viktigt att veta om det tillkommit nya föreskrifter som berör verksamheten som denne är 
ansvarig för.12  

3.1.1 Lagens syfte 
Den 5 maj 1977 lades propositionen om arbetsmiljölag m.m. fram. Den ersatte 
arbetarskyddslagen och hade för avsikt att bli mer omfattande. Den nya lagen skulle omfatta alla 
arbetstagare genom att tillämpningsområdet utvidgades. Remissinstanserna tyckte genomgående 
att förslaget om en utvidgning av tillämpningsområdet var bra13 varpå riksdagen röstade igenom 
förslaget den 16 november 1977 när lagen trädde i kraft.14  

En utgångspunkt för den nya lagen var att huvudansvaret för arbetsmiljön vilar på arbetsgivaren. 
Utredning påpekar dock att delegation av arbetsgivaransvaret är möjligt om arbetsgivaren flyttar 
över beslutanderätten för arbetsmiljön till en nivå där en större möjlighet till medbestämmande 
för arbetstagare finns.  Om detta är möjligt bör detta ske, det får då även konsekvenser för det 
straffrättsliga ansvaret. Vidare slår propositionen fast att den som fattar beslut i arbetsgivarens 
ställe därmed utövar en arbetsgivarfunktion och handlar således under arbetsgivaransvaret.15   

Landsorganisationen i Sverige (LO) avvisade vid remiss att avtal om beslutanderätträtt skall 
kunna påverka arbetsgivaransvaret. Tjänstemännens centralorganisation (TCO) såg det däremot 
som naturligt att arbetsgivaren skall kunna delegera sin beslutanderätt. Detta skall dock följas av 
de befogenheter och resurser som krävs för att uppfylla ansvaret och kommuniceras ut i 
organisationen.   

Vidare påpekas i propositionen att det straffrättsliga ansvaret i varje fall får avgöras med 
hänsynstagande till den specifika situationen. Det skall även bestämmas utifrån var det verkliga 
inflytandet över beslut och åtgärder finns i organisationen.16 Redan i 1973 års ändringar av 
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arbetarskyddslagen utarbetades ett mer flexibelt sätt för arbetsgivaransvaret när det gäller vem 
som är ansvarig person. Det infördes en regel om att en förseelse skall vara begången med uppsåt 
eller oaktsamhet vilket i sin tur gjorde att ansvaret riktades till den person som hade det reella 
inflytandet över beslut och åtgärder för arbetsmiljön.17   

För straffrättsligt ansvar måste dock den som det delegerats uppgifter till, ha handlat uppsåtligt 
eller oaktsamt. Propositionen ger även vägledning i vad som är de väsentliga rekvisiten vid 
delegering för att delegeringen skall få en betydelse i straffrättsligt hänseende. För det första 
skall den som fått en uppgift delegerad till sig ha tillräckliga beslutsbefogenheter för uppgiften. 
Den som har fått delegeringen skall även ha den erfarenhet och kunskap som krävs för uppgiften. 
Lägg märke till att alla dessa rekvisit måste vara uppfyllda för att en delegering skall vara 
rättsligt gällande. Vid process i domstol bedömer domstolen således om arbetsgivaren vid val av 
person för arbetsmiljöansvaret, genom bristande tillsyn eller på annat sätt, har varit försumlig. 
Om rekvisiten inte är uppfyllda innebär det att den som delegerat uppgifterna vidare sannolikt 
blir ansvarig för det inträffade.18  

3.1.2 Aktuella paragrafer 
I första kapitlet 2 § arbetsmiljölagen (AML) framgår det att lagen som huvudregel gäller alla 
verksamheter, privata såväl som offentliga där det finns anställda. För att lagen skall bli 
tillämplig krävs således att det finns en arbetstagare och en arbetsgivare. Även de som benämns 
egenföretagare, konsult eller har någon typ av frilans räknas som arbetstagare. Det avgörande är 
inte vad personen har för titel utan omständigheterna som arbetet sker inom19  

Arbetsmiljölagens tredje kapitel behandlar allmänna skyldigheter för såväl arbetsgivare som 
arbetstagare. I 2 § AML20 anges att arbetsgivaren är skyldig att följa de lagar och föreskrifter 
som finns för det specifika arbetet. Ansvaret för att dessa lagar och förordningar åtföljs ligger på 
arbetsgivaren och inte skyddsombud som är de anställdas förtroendeman eller skyddskommittén 
som är ett partssammansatt organ.  Det förebyggande arbetet skall alltid inrikta sig på det som är 
farligt oavsett om det rör sig om en anordning, ämne, organisation eller något annat. Det farliga 
skall ändras eller ersättas med något som är ofarligt. Om detta inte är möjligt skall riskerna 
minimeras så mycket som möjligt.21   

I 2 a § AML stadgas att arbetsgivaren systematiskt skall planera, leda och kontrollera 
verksamheten så att kraven i 2 § AML är uppfyllda.22 I NJA: 2004 sid. 126 där frågan avsåg 
huruvida en platschef gjort sig skyldig till arbetsmiljöbrott, hänvisade HD till 2 a § 1 st. AML 
varpå platschefen dömdes för att inte ha följt sina skyldigheter enligt lagen. Det räcker alltså inte 
att arbetsgivaren endast ingriper när skyddsombuden klagar eller när arbetsmiljöverket kommer 
på besök d.v.s. retroaktivt. Istället skall arbetet bedrivas proaktivt som innebär att arbetsgivaren 
skall förebygga brister i arbetsmiljön. Syftet är att arbetsmiljöarbetet skall ingå som ett naturligt 
inslag i den vanliga beslutsorganisationen. Arbetsuppgifterna skall skötas av cheferna som finns i 
direkt anslutning till de berörda arbetstagarna. Mer ingående regler om vad arbetsgivaren skall 
göra finns i arbetsmiljöverkets föreskrift om systematiskt arbetsmiljöarbete.23  
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3.2 Systematiskt arbetsmiljöarbete 
Arbetsmiljöverkets föreskrift (AFS) 2001:1 om systematisk arbetsmiljöarbete anger hur 
arbetsgivaren skall utforma arbetsmiljöarbetet. I 5 §, AFS anges att ledningen skall utarbeta en 
arbetsmiljöpolicy där det framgår hur ledningen vill att arbetsförhållandena ämnar vara i 
verksamheten.24 Det skall också framgå hur det systematiska arbetet kommer att bedrivas för att 
målet skall uppnås.25 I 6 § AFS framgår att arbetsgivaren arbetsuppgifter skall fördelas efter att 
arbetsmiljöpolicyn är fastslagen på en eller flera personer som skall se till att arbetsmiljökraven 
uppfylls. Genom en ändring år 2003 skall uppgiftsfördelningen dokumenteras skriftligen om det 
finns minst 10 arbetstagare i organisationen. Det är viktigt att de personer som får uppgifterna 
delegerade till sig uppfyller vissa rekvisiter. De skall vara tillräckligt många samt ha de 
befogenheter, resurser, utbildning och kompetens som krävs för att utföra 
arbetsmiljöuppgifterna. Viktigt är att företaget regelbundet undersöker arbetsförhållandena och 
gör riskbedömningar26. Vid arbetsskador och allvarliga tillbud skall orsakerna utredas och en 
årlig sammanställning göras. Skriftliga handlingsplaner för det som inte kan åtgärdas direkt skall 
upprättas. Att åtgärderna i handlingsplanen faktiskt är gjorda skall följas upp varje år.27  

3.3 Straffansvar enligt brottsbalken 
De viktigaste ansvarsreglerna när det gäller arbetsmiljön finns inte i arbetsmiljölagen utan i 
brottsbalken (BrB) som har till syfte att ange vilka handlingar som är straffbara i samhället. Vid 
sidan av brottsbalken finns det specialstraffrättsliga regler där skattebrott och trafikbrott är några. 
Även i arbetsmiljölagen finns det specialstraffrättsliga regler.28  

Att särskilja arbetsmiljöansvar och straffansvar åt är grundläggande då det handlar om ansvar 
som följer två olika regelsystem och som är två olika typer av ansvar. Däremot kan det finnas ett 
samband mellan arbetsmiljöansvar och straffansvar. Arbetsmiljöansvaret handlar om 
arbetsgivarens skyldighet att utföra insatser för att en arbetstagare skall må bra och inte utsättas 
för olyckor som framgår av tredje kapitlet i AML. Dessa regler har inte ett direkt straff knutna 
till sig. Det är endast om arbetsgivaren ignorerar ett föreläggande eller förbud från 
arbetsmiljöverket som det kan bli fråga straff i form av vite, sanktionsavgifter, företagsbot eller 
skadestånd. Det är alltid den juridiska personen som får stå för eventuella kostnader. Det skall 
dock inte glömmas att det finns föreskrifter för t.ex. minderåriga, borttagning av 
skyddsanordning och skyldighet att anmäla olyckor som är direkt straffsanktionerade vilket 
betyder att det inte behövs ett föreläggande eller förbud från arbetsmiljöverket. En domstol kan 
utdöma straff direkt.29 Straffansvaret är däremot personligt och drabbar alltid en person, och är 
lagstadgat i brottsbalken.30 Här finns det specifika straffet knutet till själva brottet vilket kommer 
att redovisas för här nedan.  

Brottsbalkens tredje kapitel behandlar brott mot liv och hälsa. Den 1 juni 1997 tillkom 
brottsrubriceringen arbetsmiljöbrott i 10 § BrB31. Lagen hänvisar endast till de tidigare tre 
klassiska straffbara handlingar precis som tidigare nämligen; vållande till annans död, vållande 
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till kroppsskada/sjukdom och framkallande av fara för annan. För att en person skall dömas 
krävs att han i egenskap av arbetsgivare genom oaktsamhet inte har följt arbetsmiljölagen.32   

Vid kriminella beteenden är det vanligt att resonera kring ett subjektivt och ett objektivt krav 
även kallat rekvisit. Det objektiva rekvisitet är själva effekten d.v.s. vad som har hänt, medan det 
subjektiva rekvisitet anger om det krävs uppsåt eller oaktsamhet för att handlingen skall klassas 
som kriminell. I brottsbalken är det vanligaste att det krävs uppsåt för att handlingen skall vara 
straffbar. När det kommer till vållande för annans död, räcker det med att personen som har 
arbetsgivaransvar varit oaktsam eller vårdslös.33  

3.3.1 Vållande till annans död 
I tredje kapitel 7 § BrB anges att straffsatsen för den som av oaktsamhet orsakar annans död är 
fängelse i högst två år eller - om brottet är ringa, till böter. Är brottet däremot grovt kan personen 
dömas till längst sex månader och högst till sex år. Viktigt att påpeka är att det är det subjektiva 
rekvisitets grad av ansvar som beaktas och inte effekten då ett dödfall aldrig kan ses som ringa. 
Även om straffet blir fängelse har domstolen alltid möjligheten att döma till villkorlig dom vilket 
gör att den åtalade undgår fängelse men att det ligger honom till last om han skulle begå brott 
igen.34 Vid bedömningen om en gärning kan anses som grov skall särskilt beaktas om gärningen 
innefattat ett medvetet risktagande från gärningsmannen.35  

För att koppla till det tidigare sagda är det objektiva rekvisitet i detta fall annans död och det 
subjektiva rekvisitet är oaktsamhet eller vårdslöshet. För att någon i domstol skall bli dömd krävs 
det ett samband mellan oaktsam eller vårdslös och annans död. I juridiska sammanhang benämns 
detta som att det föreligger en kausalitet. Rent praktiskt krävs det således att den vårdslösa 
handlingen har orsakat döden. Arbetsgivaren eller hans företrädare skall ha handlat så felaktigt 
eller underlåtande att detta orsakat effekten.36 Detta var även ett av rekvisiterna som ställdes i 
NJA: 1991 sid. 247 där frågan avsåg huruvida en arbetsgivare och en förman gjort sig skyldiga 
till vållande för annans död genom försummelse av arbetsmiljöansvaret. I detta fall friades 
förmannen då ingen kausalitet mellan förmannens ansvar och bristerna på arbetsplatsen kunde 
fastställas. Just bristen på kausalitet anges som en av orsakerna till varför så få olyckor blir 
rättsligt prövade. En annan orsak kan vara åklagarens svårigheter att hitta den rätta nivån för 
placeringen av arbetsgivaren i företaget.37   

Huvudprincipen för att bedöma om arbetsgivaren är oaktsam eller inte, är att se huruvida han 
upprätt som en normal/seriös arbetsgivare skulle ha gjort. En mer praktisk inställning är att 
granska om arbetsgivaren har fullgjort sina skyldigheter enligt arbetsmiljölagen. Det är även här 
sammanbindningen mellan arbetsmiljölagen och brottsbalken finns. Om en arbetsgivare inte har 
fullgjort sina arbetsmiljöarbetsuppgifter anses arbetsgivaren normalt som vårdslös då en seriös 
arbetsgivare fullgör sina skyldigheter i enighet med arbetsmiljölagen. Dessa skyldigheter är som 
tidigare sagt att "vidta alla rimliga åtgärder". Om detta inte är gjort torde hans beteende kunna 
klassas som vårdslöst. I praktiken är det viktigt att resonera kring vad arbetsgivaren har för 
skyldigheter i det aktuella fallet t.ex. vilka föreskrifter som borde ha iakttagits samt hur 
arbetsgivaren har betett sig. Om arbetsgivaren har fullgjort sina skyldigheter betraktas han inte 
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som vårdslös och har således inte gjort sig skyldig till en straffbar handling eller underlåtenhet.38 

Något som var fallet i RH: 2004 sid. 93 där frågan avsåg huruvida en VD gjort sig skyldig till 
arbetsmiljöbrott genom att uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosatt vad som ålegat honom 
ifråga om förebyggande av olycksfall. I detta fall friades VD: n från arbetsmiljöbrott då han 
fullgjort sitt arbetsgivaransvar enligt lagen.   

3.3.2 Vållande till kroppsskada/sjukdom 
I tredje kapitel 8 § BrB stadgas att en person kan dömas för vållande till kroppsskada/sjukdom 
om personen genom oaktsamhet orsakat kroppsskada eller sjukdom. Det objektiva rekvisitet att 
någon har skadats eller drabbats av sjukdom. Tankar går oftast till fysiska skador och sjukdomar 
men viktigt att komma ihåg är att även den psykiska hälsan omfattas av paragrafen. Eftersom 
arbetsmiljölagen inbegriper såväl fysiska som psykosociala arbetsmiljöfaktorer kan en person 
rent rättsligt bli dömd för vållande till skada för en arbetstagares psykiska hälsa.39 Det är dock 
fortfarande inom den fysiska miljön som delegering av arbetsmiljöuppgifter till olika 
chefsbefattningar oftast förekommer.   

Enligt gällande författningar skall det finnas ett klart behov av delegering. Detta har ansetts vara 
högre i områden med övergripande ansvar som i produktionsleden, där övervakning av 
arbetsmoment, beslutande av produktionsmetod och säkerhetsaspekter ingår.40 Att det förhåller 
sig på detta viss beror på att det oftast är fysiska skador som leder till åtal för arbetsmiljöbrott 
enligt 3 kap 10 § BrB. I princip är det bara råd som ges för den för den psykosociala arbetsmiljön 
genom föreskrifter. Det ställs praktiken inte så omfattande regler för den psykosociala 
arbetsmiljön som för den fysiska.  Att det ställs högre krav för den fysiska arbetsmiljön beror på 
konsekvenserna som en olycksfall kan få för individen.41  

Precis som tidigare nämnt är det subjektiva rekvisitet oaktsamhet. Det måste även finnas ett 
samband mellan oaktsamheten och skadan eller sjukdomen. För att arbetsgivaren skall dömas 
räcker det inte att skadan är av ringa slag, något som kan vara vanligt vid fysiskt krävande 
arbeten. Straffet för brottet vållande till kroppsskada eller sjukdom är böter eller fängelse. 
Maxstraffet är två års fängelse om brottet är grovt och i normalfallet sex månaders fängelse eller 
böter. 42   

3.3.3 Framkallande av fara för annan 
I tredje kapitel 9 § BrB anges att den som av grov oaktsamhet utsätter en annan person för fara, 
svår kroppsskada eller allvarlig sjukdom döms till framkallande av fara för annan till böter eller 
fängelse i högst två år.43  Att bli dömd för brottet är dock mycket ovanligt då det enligt lagen 
krävs grov oaktsamhet. För att en handling skall betraktas som grov oaktsamhet skall det finnas 
ett bakomliggande uppsåt och rört sig om en handling som inneburit livsfara, fara för svår 
kroppsskada eller fara för allvarlig sjukdom. I praktiken kan det handla om att arbetsgivaren 
uppenbart har nonchalerat arbetsmiljöverkets föreskrifter. Straffet för detta brott är böter eller 
fängelse i högst två år.   
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3.4 Aktiebolagslagen 
Den rättsliga ramen för delegering inom ett aktiebolag finns inte i arbetsmiljölagen eller 
brottsbalken. Genom principen om företrädarskap i Aktiebolagslagen åttonde kapitel ges 
utrymme för styrelsen att till VD ge uppdrag till att ta hand om den löpande verksamheten.44 

Genom denna delegeringsprincip samt de tidigare redovisade uttalandena i arbetsmiljölagens 
förarbeten gör detta att det i ett aktiebolag är möjligt att delegera arbetsmiljöuppgifter på olika 
befattningshavare inom organisationen.45   

3.5 Handläggning av arbetsmiljöbrott 
Även om arbetsmiljölagen likt LAS rör förhållandet arbetsgivare och arbetstagare avgörs inte 
dessa fall i arbetsdomstolen. Det beror på att straffansvar framförallt handlar om att samhället i 
form av en åklagare åtalar en medborgare för en kriminell handling. Således rör det sig inte om 
en tvist mellan arbetsgivare och arbetstagare eller arbetsgivaren och arbetstagarorganisationen. 
Arbetsdomstolen kan inte heller utdöma de personliga straff som återfinns i brottsbalken utan 
kan endast döma till skadestånd. Därför behandlas arbetsmiljöbrott i allmän domstol såsom 
tingsrätt, hovrätt samt högsta domstol.   

För att ett fall skall tas upp till högsta domstolen krävs att fallet antingen har avgjorts felaktigt i 
hovrätten eller att det har ett prejudikat värde. Ett prejudikat är ett mål som är principiellt 
intressant för den framtida rättstillämpningen och därmed kommer att vara vägledande för den 
framtida tolkningen av lagen. Det är dock endast ett fåtal arbetsmiljömål som avgjorts i högsta 
domstolen. Tingsrättens uppbyggnad består av domare samt nämndemän. Nämndemännen är 
inte utbildade jurister utan lekmän som genom sin erfarenhet är med och bestämmer. Detta kan 
vara mycket betydelsefullt vid arbetsmiljöbrott t.ex. vid bedömning om underlåtenhet på en 
arbetsplats varit oaktsam eller inte. I dessa delar kan nämndemännen ge domaren den erfarenhet 
från arbetslivet som domaren normalt inte har.46  

3.5.1 Åtal 
Åtal för ett kriminellt beteende görs av samhället genom åklagare som är samhällets företrädare. 
Vem som helst får dock väcka ett enskilt åtal, men det är något ytterst ovanligt i 
arbetsmiljösammanhang. Huvudregeln vid vållande till kroppsskada eller sjukdom är att åtal inte 
kan väckas om inte den målsägande (den drabbade) anger brottet till åtal. Då det kan vara 
känsligt i ett arbetsgivar- arbetstagarförhållande att anmäla sin arbetsgivare, tillämpas inte denna 
regel när det gäller arbetsmiljöbrott. Åklagare kan alltså vid arbetsmiljöbrott själv åtala även om 
en anmälan inte finns eller om den drabbade motsätter sig åtal. Detta innebär också att initiativet 
till kan komma från vemsomhelst, exempelvis en åklagare som läser om en arbetsplatsolycka i 
tidningen. Normalfallet är dock att arbetsgivaren rapporterar olyckan till arbetsmiljöverket som 
lämnar en anmälan till åklagare. 47  

3.5.2 Straff 
Som tidigare sagt går det inte att straffa en juridisk person t.ex. ett aktiebolag utan måste 
utkrävas av en fysisk person. Vid arbetsmiljöbrott är det därför viktigt att utreda vem som inom 
organisationen personifierar arbetsgivaren i den aktuella situationen. Före 1973 var 
lagstiftningen utformad på det sättet att det i princip alltid var högsta chefen (VD) som 
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företrädde arbetsgivaren. Även om VD: n var helt frikopplat från de arbetsuppgifter där olyckan 
inträffade.48  

En principändring kom 1973 då det infördes en rättslig möjlighet för VD: n att överföra ansvar 
på andra befattningshavare inom organisationen. När styrelsen delegerar till VD. n att förvalta 
verksamheten, ingår här även arbetsmiljöarbetsuppgifterna. Det är därefter juridiskt möjligt för 
honom att överföra dessa arbetsuppgifter vidare till olika befattningshavare inom organisationen. 
Hur detta praktiskt går till bestäms av organisationens uppbyggnad. Det finns ingen lag på hur en 
organisation skall vara uppbyggd utan delegationen får följa den organisationsmodell som finns 
för verksamheten.49  

Med arbetsmiljöuppgifterna följer även ett internt ansvar gentemot arbetsgivaren som kan leda 
till ett personligt straffansvar vid arbetsmiljöbrott.50  Den juridiska betydelsen av 10 § BrB 
infördes för att markera att detta ansvarsområde finns och utgör i stort inte någon skillnad i 
praktiken. 51 Det har dock medfört att det ställs högre krav på klar och tydlig delegering, då den 
som vållar skadan genom att försumma sina åläggande enligt AML, döms enligt den nya 
brottsrubriceringen. Detta hade sannolikt påverkat utgången i NJA: 1993 sid. 247 där frågan 
avsåg huruvida en avdelningschef hade det straffrättsliga ansvaret för en arbetsplatsolycka.  Om 
den nya rubriceringen med strängare krav hade funnits skulle säkerligen avdelningschefen dömts 
istället för att frias, som nu var fallet.52  

3.6 Rekvisit för delegering 
För att bestämma vem som spelar arbetsgivarrollen i en specifik situation finns det ett antal 
rekvisit som måste vara uppfyllda. Som vi tidigare nämnt återfinns dessa i propositionen till 
arbetsmiljölagen men är inte utförligt beskrivna. Det framgår inte heller av lagen hur och av vem 
arbetsgivarrollen skall spelas. Det är företaget själv som utformar arbetsgivarrollen på det sätt 
som är ändamålsenligt på företaget. Det är också viktigt att klargöra vilket styrorgan som har till 
uppdrag att vara den yttersta arbetsgivarföreträdaren. Detta styrorgan delegerar därpå olika 
arbetsgivaruppgifter till olika chefer som intar arbetsgivarrollen i det dagliga arbetet. Om 
uppgiftsfördelningen går rätt till följer det med uppgifterna arbetsmiljöansvar. Dock måste 
följande förutsättningar vara uppfyllda.53   

3.6.1 Behov av uppgiftsfördelning 
Det måste finnas ett praktiskt behov av att uppgiftsfördela arbetsmiljöarbetet. Vanligtvis 
föreligger det alltid ett behov av uppgiftsfördelning från styrorganet i större organisationer. Dels 
beroende på att det styrande organet inte fysiskt kan ha kontroll över hela verksamheten 
samtidigt som ledningen på grund av effektivitetsskäl inte skall detaljstyra hela verksamheten.54 

Om en viss arbetsuppgift utförs av en särskild person - eller av naturliga skäl borde utföras av en 
viss person, föreligger behov av uppgiftsfördelning.55 Det är väsentligt att mottagaren skall 
kunna ses som arbetsgivarens representant. Förutom storleken kan personliga orsaker ligga till 
grund för behovet av uppgiftsfördelning. Om arbetsgivaren är sjuk, har hög ålder, annan 
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bostadsort eller av andra skäl inte kan vara närvarande är det skäl att fördela 
arbetsmiljöuppgifterna56  

3.6.2 Mottagaren skall vara kompetent 
Det är viktigt att den som har fått arbetsmiljöuppgifter har den teoretiska kunskapen samt den 
yrkeserfarenheten som krävs för att klara av arbetsmiljöuppgifterna. Den som får en uppgift 
måste även ha tillgång till det beslutsunderlag som krävs för utförandet. Beslutunderlaget kan 
vara statistik eller bestå av olika redskap. Det är nödvändigt att här kunna särskilja mellan 
kunskapsmässig kompetens och informationsmässig kompetens eftersom båda måste vara 
uppfyllda för att en person skall klassas som kompetent i detta hänseende. Följande exempel 
förklarar skillnaden mer praktiskt.57  

"En chef har fått arbetsuppgiften att kontrollera att personalen inte tar ut för mycket arbetstid 
enligt arbetstidslagen. Enligt arbetstidslagen får inte mer än 200 timmars övertid tas ut per år. 
För att chefen skall vara kompetent för arbetsuppgiften krävs dels att han kan räkna till 200 
(kunskapsmässig kompetens) och dels att han får tillgång till rapporter om uttagen arbetstid som 
kanske tas fram via dator (informationsmässig kompetens). Det är tydligt att chefen har den 
kunskapsmässig kompetens som krävs men inte alls självklart att chefen får de rapporter som 
han behöver för att kunna utföra kontrollen. Om chefen saknar denna information har han inte 
heller något juridiskt ansvar".58  

3.6.3 Tillräckliga befogenheter och självständig ställning 
Med detta menas att personen skall ha rätt att fatta de beslut som behövs för att fullgöra 
arbetsuppgiften. De nödvändiga befogenheterna kan såväl vara av ekonomiskt slag t.ex. inköp av 
skyddsutrustning och av arbetsledande slag, exempelvis befogenheter att omplacera arbetstagare 
som efter tillsägelse och upprepning inte använder skyddsutrustning. Det är vanligt att en chef 
inte har alla befogenheter för att exempelvis att köpa in en helt ny och dyr maskin som är bättre 
ur arbetsmiljösynpunkt. De delar som en chef inte har befogenhet eller kompetens inom kan han 
inte heller vara ansvarig för. I lagens mening är det ointressant vilken titel eller formell funktion 
en viss chef har. Det som definierar ansvaret är vilka uppgifter individen tilldelas samt vilken 
kompetens och befogenhet personen har.59   

På grund av bristen av befogenheter är det viktigt att påpeka att en chef alltid har en befogenhet 
och skyldighet att returnera en uppgift som han inte kan lösa till sin överordnade chef. Chefen 
övertar därigenom ansvaret i den delen. I princip är det också möjligt för den högsta chefen att 
returnera frågor - om t.ex. investeringar som faller utanför budgeten, till styrelsen som då blir 
personligt ansvariga om någon skulle skadas på grund av den uteblivna investeringen. Den enda 
chansen att undkomma detta för en styrelsemedlem är att reservera sig mot beslutet. Det skall 
dock inte glömmas bort att det kan vara besvärligt för en chef att returnera en arbetsuppgift till 
en högre chef, då det kan uppfattas som en brist att han inte lyckats lösa uppgiften. Det är därför 
viktigt att påpeka att det är befogenheterna som inte räcker till och sålunda inte har något med 
chefens kompetens att göra. När en högre chef har fått en uppgift delegerad till sig kan han 
handla på två sätt. Han kan antingen återdelegera uppgiften med nya befogenheter som behövs 
uppgiftens utförande, eller självklart försöka lösa uppgiften på egen hand.60 
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Om däremot styrelsen har givit bindande anvisningar till VD: n hur ett ärende skall handlägga 
och beslutas, gör detta att ansvaret går över på styrelsen i det specifika fallet. Samma sak gäller 
om en överordnad chef formellt delegerar arbetsmiljöuppgifter till en underställd men i praktiken 
lägger sig i och således behåller beslutanderätten.61  

3.7 Olika sätt att delegera arbetsmiljöuppgifter vidare 
Sedan 2003 finns ett krav på att uppgiftsfördelning skall vara skriftlig. Det är däremot inte 
särskilt vanligt vilket medför att delegering antingen är skriftlig, muntlig eller konkludent. Det 
som vållar mest problem är vad en konkludent delegering är för något. Ordet konkludent betyder 
att en person genom sitt beteende visar att individen tar på sig vissa arbetsuppgifter genom t.ex. 
en viss anställning. Det kan med andra ord sägas att delegeringen är underförstådd eller har skett 
genom tradition. Exempelvis går det att resonera i termer att; en som har till uppgift att "leda och 
fördela arbetet" även konkludent har någon form av arbetsmiljöuppgift. Delegeringen är främst 
till för att klargöra innehållet i delegeringen och ansvarsinnebörden av den.62   

För att klargöra är det således alltid bäst att ha en delegering som är skriftlig. Om en delegering 
inte är klar är chansen stor att åklagaren väljer att åtala flera chefer samtidigt eller att åtala den 
högsta chefen. Olika uppfattningar om delegeringen och dess omfattning hos olika 
befattningshavare är vanligt vid utredningar, och chefer tenderar att skylla på varandra. Något 
som i sin tur troligtvis kommer att påverka samarbetet mellan de inblandade cheferna i 
framtiden. En skriftlig delegering har också fördelen att den klargör för de inblandade hur 
delegeringen ser ut inom organisationen. Det blir även mycket enklare att utreda vem som är 
ansvarig, vilket kan vara viktigt då utredningar av arbetsmiljöbrott kan bli väldigt omfattande. 
Desto snabbare utredningen går desto bättre är det för de inblandade. Sist men inte minst kan 
delegering ha den effekten att företaget finner eventuella brister som kan finnas i 
arbetsmiljöhänseende och rätta till dem innan de leder till olyckor. Viktigt att påpeka är att 
delegeringen inte får bli alltför omfattande och detaljerad då det tenderar att göra den inaktuell 
snabbt och samtidigt skapa den oklarhet som var målet att undvika.63  

Det är inte särskilt vanligt med en skriftlig delegering av arbetsmiljöuppgifter. Det vanligaste är 
skriftliga befattningsbeskrivningar. Även om arbetsmiljöuppgifter kan ingå i dessa gör det inte 
dem direkt till en skriftlig delegation. De kan mer ha tillkommit för att inplacera personen i en 
terminologi och därigenom löneklassificering. Likt tidigare sagt är det dock inte delegeringen 
eller befattningsbeskrivningen som avgör i slutändan vem som är ansvarig utan vilka 
arbetsuppgifter, kompetens och befogenheter personens har.64  

Viktigt att framhålla är att den som har delegerat en uppgift alltid är ansvarig för övervaktningen. 
Om en överordnad känner till eller borde ha känt till att uppgifter som delegerats inte utförs 
korrekt, kan personen ifråga bli straffrättsligt ansvarig för att han inte har ingripit.65 Andra 
viktiga delar i en delegering är att det klart skall framgå vem som i olika hänseende har ansvaret 
för de olika arbetsmiljöuppgifterna inom organisationen. Även inom vilket arbetsområde 
delegeringen avser och vilka beslutsbefogenheter samt ekonomiska resurser som finns för att 
utföra uppgiften. På vilket sätt den som fått uppgiften får tillgång till informationen om gällande 
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regler Sist men inte minst hur problem som inte kan lösas med de egna resurserna skall hanteras. 
66  

3.8 Rättsfall med kommentarer 
3.8.1 NJA: 1991 sid. 247 
Frågan om en arbetsgivare och en förman gjort sig skyldiga för vållande till annans död genom 
försummelse av arbetsmiljöansvaret.

 

Urban jobbade som betongarbetare vid Cegement AB: s betongfabrik i Birka, Sundsvall där han 
den 21 mars 1986 dog i samband med en arbetsplatsolycka. I hans arbetsuppgifter ingick bl.a. att 
dagligen rengöra de betongfickor vari betong tippades från en conveyorvagn. Trots Urbans 
erfarenhet av arbetet, träffades han av den datostyrda conveyorvagnen, klämdes mot en 
mellanbehållare och dog  

Platschefen för fabriken var vid tiden för olyckan Per. Som platschef hade han det övergripande 
arbetsgivaransvaret över arbetsmiljön, där bl.a. kontroll över conveyorvagnen och 
säkerhetsutrustningen ingick. Även förmannen Hans hade som arbetsledare över Urban, ett 
övervakningsansvar. Han skulle se till att kontroll och tillsyn över säkerheten på fabrikshallen 
fungerade väl.  

Då olyckan skedde den 21 mars 1986 fanns det en rad olika skyddsanordningar som inte 
fungerade och som medverkade till Urbans död. En säkerhetsbom som påverkade 
conveyorvagnens åkhastighet och som skulle finnas vid trappan där Urban stod, hade inte blivit 
inkopplad efter en ombyggnation i augusti 1985. Inte heller fungerade en röd varningslampa som 
lyste när conveyorvagnen var i rörelse. Slutligen så saknades det en skyddsbygel på den sida av 
conveyorvagnen som träffade Urban.  Skyddsbygel fungerade som broms av conveyorvagnen 
och olyckan kunde således ha förebyggts om den funnits med.   

Eftersom varken Per eller Hans kontrollerat att de olika skyddsanordningar fungerat som det 
skulle, trots att det enligt olika vittnesmål framkommit att Per i vart fall varit medveten om detta, 
dömdes de av TR: n för vållande till annans död enligt 3 kap 7 § BrB. HovR: n faställde TR: ns 
dom och menade att det faktum att Per varit tjänsteledigt när ombyggnationen av 
conveyorvagnen ägde rum, inte är tillräckligt för att befria honom från ansvar. Som platschef 
borde han vid sin återgång i tjänsten några veckor efter ombyggnationen, ha insett att 
säkerhetsfrågorna ändrats och därmed fortsatt med tillsyn och kontrollen av dessa. Även domen 
av Hans ansvar i frågan faställdes då domstolen ansåg att han som förman hade det direkta 
ansvaret för Urbans arbetsuppgifter. Han var även ansvarig för produktionen i hallen och de 
påtagliga bristerna som fanns i säkerheten. Hans bestred HovR: ns dom i HD och menade att 
Urbans död orsakats av att en säkerhetsbygelns saknats.  Han menade att det i övrigt inte fanns 
någon adekvat kausalitet mellan övriga brister och dödsfallet.   

HD påpekade att eftersom huvudansvaret för arbetsmiljön enligt AML i första hand vilar på 
arbetsgivaren är det också han som bär ansvaret om säkerheten brister. Delegering kan ske men 
det bör klargöras vem som har ansvaret i de olika frågorna som kan uppkomma och att den som 
ansvaret delegerats till har tillräckligt med kompetens för att genomföra uppgiften.   

Hans kan enligt HD inte ha brustit i sitt ansvar som förman då det inte funnits instruktioner för 
hans befattning. Därför kan det inte heller sägas ligga inom hans ansvar att fortlöpande 
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kontrollera att säkerhetsanordningarna fungerade. Det kan därför inte avstyrkas att han gjort sig 
skyldigt till en sådan försummelse som bör föranleda ansvar för vållande till annans död. Då det 
varken skett en muntlig eller skriftlig delegering från platschefen till förmannen, samtidigt som 
det saknats en befattningsbeskrivning för Hans arbete som förman. HD ogillade åtalet mot 
förmannen och ändrade HovR: ns dom.   

3.8.1.1 Kommentarer till NJA 1991 sid. 247 
Det här fallet är av stor vikt då den var den första principiellt viktiga avgörandet från HD i ett 
arbetsmiljömål.67 Här konstaterade HD en rad olika principer som dittills inte hade klargjorts. 
Den första handlar om vem som har ansvaret för säkerheten på arbetsplatsen då ingen uttrycklig 
delegering hade skett. HD fastställde på denna punkt att det inte är nödvändigt med vare sig 
skriftlig eller muntlig delegering för att en delegation skall vara giltig. Delegering kan även ske 
genom s.k. konkludent handlande. Det innebär att personen på grund av sin befattning kan ha ett 
visst ansvar för säkerheten på arbetsplatsen om naturligt hör ihop med hans arbetsuppgifter. 
Eftersom förmannen i detta fall inte hade fått någon befattningsbeskrivning blev det upp till HD 
att bestämma vilket ansvar som kunde tyckas hänga ihop med en förmans vanliga uppgifter och 
vilka dessa arbetsmiljöuppgifter var.68   

HD stadgade att en förman har till uppgift att leda och fördela arbetet samt att utöva tillsyn inom 
sitt arbetslag. Detta medför i sin tur arbetsmiljöansvar. Efter denna principiella uttalande blev 
klart vilka arbetsuppgifter som låg inom en förmans befattning.69 Att HD belyste förmannens 
ansvar av arbetsmiljö i frågan, innebar däremot inte att de bedömde att förmannen brustit i sitt 
ansvar. Det ansågs inte att det var bevisat att förmannen känt till bristerna i skyddsanordningen. 
Det kunde inte begäras att han skulle kontrollera dessa regelbundet, särskilt då han inte blivit 
instruerad att göra så och då ingen befattningsbeskrivning fanns. Förmannen blev på detta sätt 
frikänt från anklagelserna för vållande till annans död.   

Den adekvata kausaliteten är mycket viktig i detta fall. För att en handling skall vara kriminell 
krävs det att det finns ett orsakssamband mellan ”felet” och ”effekten”70. Om skyddsbygeln hade 
funnits hade Urban troligen inte dött. Eftersom förmannen inte ansågs ansvara för skyddsbygeln 
då det inte kunde bevisas ligga i hans befogenhet, kunde HD inte heller döma honom för 
vållande till annans död.   

För att bli straffsansvarig krävs det enligt lagen att sista personen i ledet varit oaktsam eller 
handlat uppsåtlig.71  Något som inte förmannen tycktes ha gjort, men som platschefen gjorde då 
han varit medveten om bristerna. En anställd påpekade för platschefen om att det saknades en 
skyddsbygel och även om platschefen inte varit skyldig till att den saknats, fann HD honom 
skyldig för vållande till annans död. Att passiv accepterat en säkerhetsbrist som kan medföra fara 
för någons liv fastslogs av HD som skäl nog för att göra en arbetsgivare straffskyldig.    
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3.8.2 NJA: 1993 sid. 245 
Frågan om en avdelningschef på grund av sin anställning har ett straffrättsligt ansvar för en 
arbetsplatsolycka i samband med ombyggnadsarbete vid ett gatukontor.

 
Kenneth arbetade som anställd av gatukontoret i Göteborg den 16 nov. 1987 när han i samband 
med arbete på skjulets övervåning föll genom en öppning. Det fanns ingen skyddsräcke uppsatt 
framför öppningen och Kenneth föll 2.7 meter ned mot underliggande plan. Han ådrog sig en 
skallskada vid fallet. Chef för avdelningen där Kenneth arbetade var vid tillfället Tord. Som chef 
för teknisk service avdelningen vid gatukontoret hade Tord det övergripande ansvaret för 
arbetsmiljön. Han skulle se till att skyddsanordningar och säkerheten vid byggarbetet fungerade 
tillfredställande. Då skyddsräcke saknades vid tillfället för olyckan ansåg den allmänna 
åklagaren att han agerat oaktsam och därmed vållat Kenneth skada.  

Tord menade att det inte fanns möjlighet att ha skyddsräcke vid öppningen, då denna var den 
enda vägen genom vilket arbetstagaren kunde transportera materialet till byggnationen. Om 
gatukontoret ändå skulle anses vara skyldig skulle ansvaret för oaktsamhet ha åvilat platschefen 
Gert, då Tord delegerat ansvaret vidare till denne. Delegeringen var varken skriftlig eller muntlig 
men både Gert och Tord ansåg att det var platschefen som skulle ansvara för arbetsmiljön inom 
avdelning. Detta då arbetsmiljöansvaret följde med Gerts befattning.   

Även om Gert bekräftade Tord uppgifter om att arbetsmiljöansvaret vilat på honom, hade han 
aldrig skrivit på något anställningsavtal eller liknande dokument som bekräftade detta. Det hade 
heller aldrig haft någon form av kontaktsamtal där frågan tagits upp eller administrerats och där 
gränserna för deras ansvar över arbetsmiljöfrågorna reglerats. Då gränserna var luddiga och det 
inte framgick hur långt platschefen Gert befogenhet sträckte sig, fann TR: n att ingen delegering 
som påverkat straffansvaret ägt rum. TR: n dömde därför Tord för vållande till kroppsskada i 
enighet med 3 kap 8 § BrB.  

HovR: n fastställde TR: ns dom. Tord sökte dock revision i HD och yrkade att åtalet skulle 
ogillas. Han hävdade att arbetsmiljöansvaret delegerats vidare till platschefen och att han därmed 
inte varit oaktsam i sin roll som chef för den tekniska service avdelningen. Om delegationen till 
Gert inte kunde göras gällande, ansåg Tord att delegeringen till honom från gatukontorets 
direktör inte heller borde göras gällande då inte heller denna var tydlig avgränsande. HD 
bedömde att delegeringen från gatudirektören till Tord varit tydliga i och med gatukontorets 
instruktioner om arbetsmiljöansvaret, där det framkom att Tord hade det övergripande ansvaret 
för avdelningen. Han hade även bekräftat instruktionerna med sin underskrift, där det stod att 
han hade att leda och fördela arbete och se till att lagar och avtal om arbetsmiljön följdes. Frågan 
som kvarstod var att se om Tords delegering av arbetsmiljöansvaret vidare till Gert var riktig 
gjord och därmed skulle fria honom från åtalet för vållande till kroppsskada.  

Även om delegering från Tord till Gert angående ansvaret av arbetsmiljön starkt kunde 
ifrågasättas på grund av sin bristfälliga karaktär, ansåg HD att Tord hade haft fog för att 
förutsätta att Gerts skulle bevaka arbetsmiljöfrågorna i avdelningen. HD konstaterade att dessa 
uppgifter vanligtvis ligger under platschefens ansvarsområde och att Tord därför inte varit 
oaktsam i sin roll som chef för den tekniska avdelningen. HD reviderade HovR: ns dom och 
friade honom för vållande till kroppsskada.  



 
3.8.2.1 Kommentarer till NJA: 1993 sid. 245 
Till skillnad från NJA 1991 sid. 247 kan vi i domen ovan konstatera att HD bedömde att Gert 
trots en oklar delegering, hade ansvaret för arbetsmiljön. I vanliga fall går ansvaret ett steg uppåt 
i ledet när en delegering är oklar72. Detta ansåg TR: n som dömde Tord för vållande till 
kroppsskada och även HovR: n som faställde TR: ns dom. HD ansåg däremot att Tord hade fog 
för att förutsätta att platschefen skulle ansvara för arbetsmiljön och säkerhetsfrågorna på 
avdelningen.   

Detta fall är ett bra exempel på hur svårt det är att hitta enhetlig praxis inom arbetsmiljöområdet, 
med tanke på hur annorlunda HD dömde i jämförelse med domen från 1991. En av de viktigaste 
frågorna som stadgades i domen från 1991 var hur och på vilket sätt en korrekt delegering sker. 
HD ansåg då att en delegering kunde ske genom konkludent handlande via 
befattningsbeskrivning eller dylikt.  Något som inte var fallet här, eftersom Gert inte skrivit på 
anställningsavtal eller överhuvudtaget fått instruktioner om vad som legat inom hans 
ansvarsområde. Gert medgav dock att han själv ansåg att arbetsmiljöansvaret låg inom 
platschefens befogenhet, trots att gränserna för hur långt ansvaret sträckte sig var luddiga. HD 
menade att tillsynen över skyddsanordningar på bygget ska ligga på platschefen och inte på 
någon som arbetar på kontor, som Tord gjorde i sin roll av chef för den tekniska avdelningen.   

HD tolkade det som att platschefen trots sin korta anställningstid borde ha vetat att ansvaret låg 
på honom, något som han även medgav trots att någon uttrycklig delegering inte hade ägt rum.  
Han hade även kompetensen och befogenheten som krävdes för arbetet och det faller sig därav 
naturligt att ansvaret då ska ligga på platschefen och inte på avdelningschefen.73   

Fallet skall ses som en undantag snarare än som huvudregeln74 då det i enighet med rättspraxis 
krävs att omfattningen av det ansvar som följer med delegationen klart framgår. Det skall även 
vara klart till vem ansvaret delegerats till. Om det brister i någon av de förutsättningar som krävs 
för att en giltig delegation skall vara gjord flyttas ansvaret tillbaka till den nivå där samtliga 
förutsättningar föreligger.75  

Införandet av begreppet ”arbetsmiljöbrott” i BrB har varit viktig för prejudikaten inom området 
då det kan ha påverkat utfallet i 1993 års dom. Fallet inträffade innan brottsrubriceringen 
infördes i lagen, något som kan ha inneburit att det hade ställs högre krav på en tydlig delegation 
ifall det hade handlat om brott mot arbetsmiljölagen istället för vållande till kroppsskada. Detta 
kan inte hända nu med tanke på att individen nu skulle dömas för arbetsmiljöbrott. 76   

3.8.3 NJA: 2004 sid. 126 
Frågan om platschefen vid Forbo Forshagas fabrik haft arbetsmiljöansvaret och gjort sig skyldig 
till arbetsmiljöbrott.

 

Maria skadade den 22 december 1999 sin ena hand vid rengöring i en av fabrikens 
limspridningsmaskiner. Vid ett tidigare tillfälle den 29 juli, skadades Pernilla på samma sätt dvs. 
genom att hennes tröja fastnat i utmatningsvalsen vid rengöring av en limspridare. Pernilla fick 
däremot inga svåra skador och kunde återgå till sitt arbete redan samma dag.  
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Gustav var vid båda tillfällen platschef vid Forbo Forshagas fabrik och därmed även företrädare 
för arbetsgivaren. Detta innebar ett arbetsmiljöansvar som i stora drag gick ut på att utreda, 
undersöka och vidta åtgärder vid arbetsplatsolyckor. Då detta inte skedde efter olyckan den 29 
juli 1999 och ingen större förändring gjordes mer än att ett nödstopp monterades på maskinen, 
dömdes Gustav av TR: n för arbetsmiljöbrott enligt 3 kap.10 § BrB.   

HovR: n ogillade TR: n dom och menade att Gustav inte haft ansvaret för olyckan då han 
delegerat arbetsmiljöansvaret vidare till fabrikens tekniske chef Leif. Denne bekräftade Gustavs 
uppgifter men sade sig ha delegerat arbetsmiljöansvaret för limspridningsmaskinen vidare till 
arbetsledaren. Arbetsledare var dock enligt egen utsaga inte medveten om att så var fallet. 
Delegationen från Gustav till Leif hade kommit till genom konkludent handlande och både 
platschefen och den tekniske chefen var överens om att det var Leif som hade ansvaret. Även om 
han i sin tur hade delegerat vissa arbetsmiljöuppgifter vidare till arbetsledaren. Gustav ansågs 
därför inte vara skyldig för arbetsmiljöbrott då han haft uppfattningen att Leif haft ansvaret för 
arbetsmiljöuppgifterna. Gustav hade inte varit medveten om ansvarsfördelningen mellan Leif 
och arbetsledaren.  

HD ogillade HovR: ns dom och refererade i sin tur till 3 kap. 2 § AML som stadgar att 
arbetsgivaren skall vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagare utsätts för 
ohälsa eller olyckfall. Domstolen hänvisade även till 3 kap 2 a § 1 st. AML där det framgår att 
arbetsgivaren har skyldigheten att systematisk planera, leda och kontrollerad verksamheten så att 
den uppfyller kraven på en god arbetsmiljö.   

Då det vid Forbo Forshagas fabrik inte fanns någon skriftlig delegation, vare sig från bolagets 
företagsledning till Gustav eller från honom vidare till Leif, skulle ansvaret av en oklar 
delegation i normal fallet ha burits av bolagets VD. Denne var dock inte stationerad vid Forshaga 
utan i Göteborg. Därför var det Gustav som ansvarade för ledningen i fabriken. Delegationen 
från företagsledningen till Gustav förelåg då naturlig med tanke på hans befattning och den 
fysiska kopplingen till arbetsplatsen.  

Att Gustav kommit överens med Leif om ansvarsfördelningen av arbetsmiljön var enligt HD inte 
bevis nog för att han skulle slippa bli skyldig till arbetsmiljöbrott. Överenskommelsen av 
delegeringsansvaret kom till då Leif var produktionschef och således bunden till Leifs person 
snarare än till hans befattning. Han hade i bibehållit samma ansvarsområde trots att han senare 
blev teknisk chef. Eftersom oklarheter även förelåg i fråga om delegeringen från Leif till 
arbetsledaren, konstaterades i avsaknad av en uttrycklig delegationsordning att Gustav var 
ansvarig för arbetsmiljön på fabriken. Han hade brustit i sitt arbetsmiljöansvar genom att efter 
första olyckan inte undersökt händelsen i tillräckligt omfattning och därmed förebyggt att en ny 
olycka inträffade. Det fanns heller inga instruktioner för hur rengöringsarbetet skulle gå till eller 
vilka åtgärder som skulle tas ifall en olycka ägde rum. Dessa uppgifter skulle vanligtvis ha legat 
på arbetsledaren, men eftersom delegeringen var oklart, ansågs Gustav varit oaktsam i sin roll 
som platschef och arbetsmiljöansvarig. HD dömde därför honom för arbetsmiljöbrott enligt 3 
kap 10 § BrB.  

3.8.3.1 Kommentarer till NJA: 2004 sid. 126  
Då domen är ganska nytt i förhållande till de andra prejudikaten från 1991 och 1993,är det svårt 
att hitta kommentarer i doktrinen. Det finns dock en rad olika frågor att fästa vikt vid. Det första 
som kan klargöras är huvudregeln om att ansvaret för en oklar delegering alltid går upp i ledet 
till den som delegerade arbetsuppgifterna och själv hade fått ansvaret delegerat till sig på ett 



 
korrekt sätt. I detta fall fanns det ingen uttrycklig delegeringsordning vid fabriken och VD: n 
borde ha burit ansvaret i vanliga fall.   

En rad olika rekvisit brukar ställas för att en delegation skall vara motiverad och korrekt utfört:    

 
Att personen som skall ta över ansvar måste ha en någorlunda självständigt ställning.  

 
Att han/hon har tillräckliga befogenheter och kompetenser för att uppfylla ansvaret  

 

och att det finns ett klar och uppenbar behov av att delegera för att få göra det.77   

Då VD: n inte var stationerad i Forshaga och inte drev det dagliga arbetet vid fabriken fanns det 
ett tydligt behov att delegera. Då VD: n inte fysisk kunde leda och fördela arbete samt se till att 
arbetsmiljöarbete fungerade väl, hade platschefen genom sin position och befattning ansvaret. 
Han agerade självständigt då han skulle leda och fördela arbetet samt hade kompetensen och 
befogenheten som krävdes för arbetsuppgifterna. Därför bedömde HD att arbetsmiljöansvaret 
skulle ligga hos platschefen och inte hos VD: n.  

En viktig fråga som uppkommer i fallet är huruvida ansvaret över arbetsmiljöuppgifterna är 
bundna till personen eller till dennes befattning. Den tekniske chefen hade i detta fall fått 
arbetsuppgifterna delegerade till sig under sin tidigare befattning som produktionschef. Detta 
fick stora konsekvenser då han bibehöll samma ansvarområde trots att hans arbetsuppgifter 
förändrats. Enligt rättspraxis är frågan någorlunda klar då HD genom sina domar visat hur viktig 
frågan om personens befattning är.   

I NJA: 1991 sid. 247 stadgade HD vilka arbetsuppgifter som låg inom en förmans befattning och 
i NJA: 1993 sid. 245 konstaterades vilka uppgifter som vanligtvis ligger under en platschefs 
ansvarsområde. Detta innebär dock inte att den personliga kompetensen, kunskapen och 
erfarenhet inte är grundläggande. Att vissa arbetsmiljöuppgifter är bundna till en viss befattning 
visar bara hur viktig de är att arbetsgivaren försäkrar sig om att personen som uppgifterna 
delegerats till, har kompetensen, kunskapen och erfarenheten som krävs för att inneha 
befattningen och det ansvar som medföljer. Det innebär att den tekniske chefen borde ha fått nya 
arbetsuppgifter delegerade till sig som lämpade sig för hans befattning.  Detta samtidigt som han 
visat att han hade kompetensen, kunskapen och erfarenheten som krävdes för både befattningen 
och de nya arbetsmiljöuppgifterna. En oklar delegering går likt tidigare sagt, i enighet med 
huvudregeln, alltid tillbaka upp i ledet till den som delegerat uppgiften vidare och uppfyller 
rekvisiterna.   

3.8.4 RH 2004: 93 
Frågan om en VD gjort sig skyldig till arbetsmiljöbrott genom att uppsåtligen eller av 
oaktsamhet åsidosatt vad som ålegat honom till förebyggande av olycksfall.

 

Arbetstagaren Mårten jobbade med att rensa en spillblandare den 4 oktober 2000 hos 
aktiebolaget L. AB i Bredaryd, när han skadade sin högra hand och arm vid kontakt med 
blandarens rörliga delar.  Mårten som vid tidpunkten för olyckan endast var 17 år gammal, hade 
tidigare arbetat som packare vid bolaget. Han fick dock i början av år 2000 nya arbetsuppgifter 
vid spillblandaren och skulle i en veckas tid introduceras i de nya arbetsuppgifterna av en annan 
arbetstagare. Efter halva veckan hade gått fick han trots bristen på kunskap om uppgiften, själv ta 
över. Det var personalbrist på bolaget och det fanns ingen som kunde fortsätta med 
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introduktionen. Mårten fick aldrig några instruktioner om hur arbetet skulle utföras eller vilka 
risker som var förenade med uppgiften.   

VD för L. AB var vid tiden för olyckan Bertil. Som VD hade han det övergripande ansvaret för 
arbetsmiljön samt för att se till att lagar, förordningar och föreskrifter följdes. Bertil hade 
kunskap i AML och visste vilket ansvar som låg på honom. Han hade dock delegerat ansvaret 
över arbetsmiljön vidare till produktionschefen i enighet med gällande lagstiftning och ansåg sig 
därför inte ha brustit i sitt arbetsgivaransvar. Han hade gjort allt som stod inom hans makt för att 
säkerställa att arbetsmiljön levde upp till de rättsliga kraven. Detta genom att bl.a. tillsätta en 
riskgrupp som gjorde tolv skyddsronder per år. Skyddsrondens uppgift var att utöva tillsyn över 
säkerheten på arbetsplatsen och åtgärda eventuella brister. Företagets ekonomichef hade 
dessutom framställt en kvalitetshandbok som visade vart ansvaret för de olika 
arbetsmiljörättsliga frågorna låg. Produktionschefen hade genom kvalitetshandboken delegerat 
vidare arbetsmiljöansvaret över området som omfattade olyckan.   

Produktionschefen tillbakavisade uppgifterna.  Han ansåg sig inte ha tillräckligt med kunskap 
inom arbetsmiljöområdet för att få ansvaret delegerat till sig genom kvalitetshandboken. Han 
hade inte varit med vid utformandet av kvalitetshandboken och förstod inte den i hela dess vidd.  

TR: n ansåg inte att någon oaktsamhet från VD: ns sida hade framkommit. Spillblandaren 
saknade i för sig någon form av skyddsanordning för att säkra att olyckan inte hade inträffat. 
Domstolen ansåg däremot inte att VD: n försummat sitt ansvar att se till att skyddsanordningar 
skulle ha funnits. Maskinen levererades i samma skick som den var vid olyckan och utan 
utförliga instruktioner om att det skulle finnas annan skyddsanordning. Något skäl till 
anmärkelse vid skyddsronderna hade heller inte gjorts och risken att någon skulle skadas vid 
maskinen var enligt TR: ns bedömning oförutsägbar.  

Åklagaren bestred TR: ns dom och menade att VD: n var ansvarig för att det saknades 
varningstext på spillblandaren.  Det saknades i övrigt även instruktioner eller information om 
riskerna med arbetet. Eftersom ingen muntlig eller skriftlig delegation från VD: n till 
produktionschefen fanns är det VD: n som bär arbetsgivaransvaret för olyckan och arbetsmiljön 
på arbetsplatsen. Delegationen i kvalitetshandboken var enligt produktionschefen aldrig tydlig då 
denna endast var ett utkast och inte anpassad till den verkliga situationen på arbetsplatsen. 
Åklagaren menade att även det faktum att Mårten var underårig och därför inte borde ha arbetat 
vid spillblandaren var ett stort skäl till att döma VD: n för arbetsmiljöbrott.  

HovR: n hävdade att VD: n var ansvarig för den övergripande arbetsmiljön på arbetsplatsen och 
att kvalitetshandboken inte kunde tjäna som bevis för att han delegerat ansvaret över 
spillblandaren vidare. Den verkade inte heller ha tillämpats vid företaget. Objektivt sett så har 
han inte fullföljt sina skyldigheter enligt 3 kap. 2 § AML som stadgar att arbetsgivaren skall 
förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall. Dock måste en arbetsgivare enligt 
3 kap. 10 § BrB handlat genom uppsåt eller av oaktsamhet för att dömas för arbetsmiljöbrott. I 2 
kap.1a § AML stadgas att arbetsgivaren systematisk skall planera, leda och kontrollera 
verksamheten så att den uppfyller kraven i lagen. HovR: n hävdade att så varit fallet i VD: ns 
situation och friade VD: n.  

Att en VD själv i detaljerade former ska kontrollera arbetsmiljön kan enligt HovR: n inte 
begäras. Däremot måste han se till att det finns lämpade personer att göra detta. VD: n har tagit 
sitt ansvar genom att skyddsronder regelbundet anordnas. Det fanns inte heller vid tillfället för 



 
olyckan några anmärkningar mot företaget. Ingen av personerna vid skyddsronderna bedömde 
spillmaskinen som ett riskområde och VD: n kunde enligt HovR: n därför inte lastas för Mårtens 
olycka då han inte handlat genom uppsåtlighet eller oaktsamhet.  

3.8.4.1 Kommentarer till RH 2004: 93  
Det här fallet är ett mycket bra exempel på hur arbetsgivaransvar kan ansett vara fullföljt trots att 
delegering inte skett på ett korrekt sätt.   

Att inga instruktioner för hur arbetet skulle genomföras eller vilka risker som var förenade med 
arbete fanns, var enligt åklagaren tillräcklig med skäl för en fällande dom. Framförallt då 
arbetstagaren var minderårig vid tiden för olyckan och därmed inte borde ha sysselsatts i sådana 
typer av arbeten. Åklagarens yrkande fick dock inget gehör, trots att både TR: n och HovR: n 
ansåg att någon delegering från VD: n till produktionschefen inte hade skett.  Då varken skriftlig, 
muntlig eller konkludent delegering vara gjord, fann HovR: n VD: n ansvarig för arbetsmiljön. 
För att dömas för arbetsmiljöbrott krävs det dock att personen handlat oaktsam eller genom 
uppsåt. Detta var inte var fallet då VD: n fullgjort sitt arbetsgivaransvar genom att systematisk ha 
planerat skyddsronder och sett till att säkerheten och arbetsmiljölagstiftningen följdes.   

Det ligger en rad olika åtagande inom begreppet arbetsgivaransvar. Det innebär i stora drag att 
arbetsgivaren skall sköta sina arbetsuppgifter på ett riktigt sätt. Om inte så bryter han mot sitt 
anställningsavtal och åtagandena som återfinns i denna.78 Arbetsgivaren skall framförallt utöva 
tillsyn i arbetsmiljöfrågor och kontrollera att de olika lagar, föreskrifter och instruktioner om 
säkerhet förstås av övriga medarbetare och följs.79   

Det framkommer inte av domen men produktionschefen som även han stod åtalad dömdes i 
fallet för brott mot arbetsmiljölagen.80 Att produktionschefen blev åtalad, trots att HovR: n inte 
ansåg att delegering från VD: n skett korrekt, har troligtvis att göra med uppgifterna och ansvaret 
som följer av hans befattning. En olycka kan i praktiken orsakas av flera chefers simultana 
vårdslöshet då de inte gjort vad som legat inom deras respektive befattning och de 
arbetsmiljöuppgifter som medföljer.81  

3.9 Sammanfattning  
Huvudansvaret för arbetsmiljön ligger på arbetsgivaren. Det är dock möjligt att delegera 
arbetsmiljöuppgifter vidare varpå ett straffrättsligt ansvar medföljer. För att detta skall vara fallet 
måste vissa rekvisit vara uppfyllda. För det första skall den som har ansvar över 
arbetsmiljöuppgifter ha tillräckliga beslutsbefogenheter. Personen skall också ha den erfarenhet 
och kunskap som krävs för genomförandet av uppgifterna. Mottagaren skall ha en självständig 
ställning vilket oftast medföljer personer som har de befogenheter som behövs samt att personen 
ses som arbetsgivarens representant. Även om det oftast är chefer som uppfyller dessa rekvisit 
spelar det ingen roll vilken formell funktion en viss chef har utan det är vilka befogenheter, 
erfarenheter och resurser i det specifika fallet som avgör. Det är också betydelsefullt att det finns 
ett behov av uppgiftsfördelning. Principiellt går det att säga att om en viss arbetsuppgift utförs av 
en viss person eller av naturliga skäl borde utföras av en viss person föreligger det behov av en 
uppgiftsfördelning.   
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Genom brottsrubriceringen arbetsmiljöbrott i brottsbalken kan en person bli dömd till vållande 
till annans död, vållande till kroppsskada samt framkallande av fara för annan. Straffet för dessa 
brott är alltid personligt och har ett krav på att det alltid skall vara av oaktsamhet eller uppsåt för 
att en person skall bli dömd. Att hitta prejudikat där frågan om delegering av 
arbetsmiljöuppgifter med åtföljande arbetsmiljöansvar har behandlats, är mycket svårt. Det finns 
dock trots det nyss sagda ett antal olika domar som belyser praxis, och fastställer hur en 
delegering bör ske för att vara korrekt i enighet med gällande rätt.   

I NJA: 1991 sid. 247, behandlades en rad olika frågor som aldrig förr blivit klargjorda. Domen 
blev den första principiellt viktiga inom delegeringsfrågan och stadgade en rad olika principer 
som senare kom att bli prejudicerande. Här stadgades att det inte är nödvändigt med skriftlig 
eller muntlig delegering för att ansvar skall kunna överföras utan att en konkludent delegering är 
minst lika stark. Dock finns det undantag som domen i NJA: 1993 sid. 245. I detta fall ansåg HD 
att platschefen var ansvarig för arbetsmiljön trots en oklar delegation från hans sida.   

Enligt rättspraxis krävs att det klart framgår omfattningen av det ansvar som följer med 
delegationen och till vem detta ansvar delegerats. Om det brister i någon av de förutsättningar 
som krävs för att en giltig delegation skall vara gjord flyttas ansvaret tillbaka till den nivå där 
samtliga förutsättningar föreligger vilket framgår av NJA: 2004 sid. 126.   

Den enda hovrättsfall som har refererats till är RH 2004: 93. Fallet är av stor vikt som 
praxisbildande då HovR: n här ansåg att VD: n inte var skyldig till arbetsmiljöbrott trots att han 
inte delegerat korrekt. Detta då lagen kräver att personen varit oaktsam eller handlat genom 
uppsåt för att bli dömd för arbetsmiljöbrott.  



 
4. KSD: s organisation 

  
KSD: s formella organisationsstruktur och delegationssystem har undersökts för att förstå dess 
praktiska sammanhang med hänsyn till gällande rätt.  Följande frågeställningar ligger till grund 
för detta kapitel:  

 
Hur är KSD: s organisation formellt uppbyggt? 

 

Hur ser det systematiska arbetsmiljöarbetet ut på KSD? 

 

Hur ser den föreslagna strukturen för arbetsmiljöuppgiftsfördelning ut på KSD?  

 

4.1 Struktur  
KSD är som vi nämnt tidigare arbetsplats för ca: 500 personer som sysselsätts i olika 
avdelningar. De flesta av KSD: s medarbetare sysselsätts inom kontorsarbete med 
affärsutveckling, försäljning, projekt, utveckling, konstruktion, administration m.m. inom PBL 
(Paper Business Line), BBL (Board Business Line) och TBL (Tissue Business Line). Den 
fysiska placeringen består av fyra byggnader som utgörs av Huvudkontoret, Maskinverkstaden, 
Montageverkstaden/serviceverkstaden/komponenttillverkning och ett teknologicenter.  

I huvudkontoret ligger avdelningen för administration som inrymmer IT, ekonomi och personal. 
Här finns även avdelningen för konstruktion, projekt, affärsutveckling, försäljning, 
produktutveckling, patent och process service inom företagets affärsområden PBL, BBL och 
TBL. På huvudkontoret har även VD: n sitt kontor. Sammanlagt uppskattas att 246 personer har 
sin fysiska placering på huvudkontoret.  

Vid maskinverkstaden/montageverkstaden/serviceverkstaden och komponenttillverkningen 
arbetar sammanlagt ca: 228 personer med ett fysisk ansträngande arbete där produktion, 
reparation och service av maskinerna ingår. Dessa personer fungerar som resurser för 
tjänstemännen på organisationen, när de har kunder som är i behov av service och reparationer. 
Vid montageverkstaden förmonteras och provkörs sålda maskiner på plats i Karlstad innan de 
packas och skickas iväg. Viktigt att påpeka är att mycket av arbetet sker ute hos kund i olika 
projekt. Då kunderna finns över hela världen gör detta att den svenska arbetsmiljölagen oftast 
inte är tillämplig vid alla s.k. "siter" d.v.s. platser där kunders maskiner servas, byggs upp eller 
modifieras. De personer som har ansvar i arbetsmiljöhänseende inom projekt är 
projektavdelningen.   

Pilot plant som är det teknologiska centret på KSD sysselsätter ca 28 personer. Här bedrivs 
utvecklingsarbete åt olika kunder som görs med hjälp av testmaskiner. På grund av att det är 
mycket dyrt för kunden att stoppa sin produktion och testa olika inställningar för att få en 
effektivare produktion, har de istället möjlighet att använda någon av de två pappersmaskinerna 
som finns. Den ena är för kartongpapper och den andra är för papper. De som arbetar med fysiskt 
arbete på denna avdelning ändrar maskinerna för de olika kunderna så att testmaskinen är 
konfigurerad precis som kundens när han anländer till pilot plant däremot i mindre skala. 
Kunden får därpå hjälp av personalen att testa och utvärdera resultaten som denne efteråt 
använder till att avgöra om ändringar skall göras på kundens egen maskin eller inte.  



 
4.2 Arbetsmiljöarbetet på KSD 
Det systematiska arbetsmiljöarbetet är väl dokumenterat i företagets verksamhetsstyrnings 
rutiner. Här framgår det tydligt att alla i företaget har ett ansvar att följa arbetsmiljölagen, 
arbetsmiljöförordningen och underliggande föreskrifter. Vidare finns det en arbetsmiljöbok där 
personalavdelningen har samlat policys, riktlinjer för skyddsronder, tillbud, handlingsplaner, 
riskanalyser o.s.v. Företaget har även samlat de lagar och förordningar som finns inom 
arbetsmiljöområdet genom en länk till AV:s hemsida. De har även programmet "regelbanken" 
som omfattar alla regler inom området.  

Arbetsordningen ser ut på det sättet att den centrala skyddskommittén drar upp de övergripande 
riktlinjer för det förebyggande skyddsarbetet inom företaget. Företaget genomför även 
skyddsronder med skyddsombud, funktionschef samt produktionsledare löpande under året 
enligt ett fastlagt schema. De brister som eventuellt framkommer protokollförs varpå en ansvarig 
person utses för att åtgärda bristerna. Om bristen skapar risk för allvarlig olycka och inte direkt 
kan åtgärdas upprättas en nödlägesrutin omedelbart. Skyddsarbetet följs därefter upp i lokala 
skyddskommittéer där eventuella problem tas upp. De operativa ledningsgrupperna identifierar 
sen risker genom skyddsprotokollen och för in målen och åtgärder via ett program om inte 
riskerna kan åtgärdas inom ordinarie skyddsrondsverksamhet.  

4.3 Tänkt Delegationsordning på KSD 
I KSD: s organisation är delegering av arbetsmiljöuppgifter fördelade på 38 personer82 som 
arbetar på olika nivåer av organisations hierarkiska struktur. Delegeringen följer i princip 
organisationsstrukturen på KSD. Längst upp återfinns VD och Vice VD. På nästa nivå finns 
chefer för de olika avdelningarna, vilka är; Ekonomi, personal, IT, konstruktion, produktion, 
projekt och frakt, projektledning, service center, PBL, BBL, TBL, teknologicenter och 
försäljning.   

Inom Ekonomi, Personal, IT, BBL och försäljning finns ingen vidare formell delegeringsordning 
nedåt till nästa nivå. På konstruktionsenheten finns det först delegering ned till vice chefen och 
därefter till fem olika gruppchefer. Vid produktionen har produktionschefen fem olika personer 
under sig som har arbetsmiljöuppgifter inom fem olika enheter.  Inom två av dessa enheter finns 
det en formell delegeringsnivå till som utgörs av vice chefen för respektive avdelning. På 
projektavdelningen är den arbetsmiljörättsliga uppgiftsfördelning indelad i fyra undernivåer. 
Service center avdelningen är indelad i tre undernivåer och. TBL samt PBL har en undernivå .  

4.4 Presentation av KSD: s delegeringspaket 
Rent praktisk har delegeringen skett på ett sådant sätt att VD: n skickat ut ett kuvert innehållande 
delegeringsbrev, krysslista och en blankett till varje chef som han ansett bör ansvara för 
arbetsmiljöuppgifter med åtföljande arbetsmiljöansvar. Dessa tre delar utgör det s.k. 
delegeringspaketet83, som därefter ligger till grund för uppgiftsfördelning på KSD.  

I delegeringsbrevet förklarar VD: n varför delegering anses vara nödvändigt. De handlar 
framförallt om omöjligheten för VD: n att själv ansvara för arbetsmiljölagens efterlevnad, då han 
inte kan hålla sig informerad om och övervaka hela verksamheten själv. Det beskrivs även att de 
specifika uppgifterna för varje person framgår av krysslistorna som medföljer. VD: n betonar 
också att det är möjligt att delegera uppgifterna vidare till underordnade. Denne påpekar dock att 
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den person som får ansvaret delegerat till sig måste uppfylla vissa krav som innebär att de intar 
en självständig ställning, har kunskapen och erfarenhet som behövs för att kunna utföra 
uppgifterna och de befogenheter som krävs för arbetsuppgifterna.  Till sist påpekas att 
vidaredelegeringen skall ske skriftligt.   

I krysslistan återfinns 34 olika arbetsuppgifter som berör arbetsmiljön. Arbetsuppgifterna som 
VD: n finner lämpliga för de enskilda cheferna att ansvara för, är i förväg kryssade av honom. 
Detta utgör längre fram ett underlag och förslag som den som mottagit delegeringen får 
godkänna. Om personen anser att de arbetsuppgifter VD: n kryssat för inte ligger inom hans 
ansvarsområde eller tycker förslaget är orimlig, kan medarbetaren ta kontakt med VD: n 
alternativ personalchefen för vidare diskussion i ämnet. Detta gör att vissa arbetsuppgifter 
övergår till VD: n. När en överenskommelse har nåtts skrivs delegeringen under av den som 
övertar uppgifterna varpå en kopia skickas till personen medan originalet kvarstår hos 
personalchefen.  

Med delegeringspaketet följer även en blankett för returnering av ansvar där personen anger de 
arbetsuppgifter som returneras.  Med returnering avses att personen som fått 
arbetsmiljöuppgifterna delegerade till sig, inte längre anser sig ha möjlighet att ta ansvar i en 
specifik del. Ansvaret över arbetsmiljöuppgifterna går då ett steg upp i ledet till den som 
delegerade dem vidare och som har en relativ självständigt ställning och kunskapen och 
erfarenheten att utföra dem.   

4.5 Sammanfattning  
KDS: s organisation är stor och svår att överblicka. Organisationen är uppbyggd av flera olika 
avdelningar där det i dagens läge sysselsätts ca 500 personer. De olika avdelningarna är 
affärsutveckling, försäljning, projekt, utveckling, konstruktion, administration m.m. inom PBL, 
BBL och TBL. Vidare är KSD uppbyggt rent fysiskt av fyra byggnader. De som sysselsätts inom 
huvudkontoret har framförallt administrativa eller utvecklingsarbeten som sker i kontorsmiljö 
medan de övriga byggnaders arbetsmiljö karaktäriseras av fysiskt arbete. Pilot plant har dock en 
blandning av de två där vissa har forskningsarbete och andra jobbar fysiskt med själva maskinen.  

Arbetsmiljöarbetet är uppdelat på den centrala skyddskommittén som har det övergripande 
ansvaret och faststället mål, ramar och riktlinjer för arbetsmiljöarbetet. Varje år genomförs en 
rad skyddsronder som därnäst ligger till grund för den operativa ledningsgruppens arbete. Den 
tilltänkta delegationsordningen följer i princip den övergripande organisationsstrukturen på 
KSD. Antal nivåer neråt i organisationen är större i avdelningar med en högre grad av risk i 
arbetet där det även finns fler chefer.  

Delegeringspaketet på KSD utgörs av tre delar där delegeringsbrev, krysslista och en blankett för 
returnering av ansvar ingår. Detta skickas därpå ut till de chefer som VD: n anser bör ansvara för 
arbetsmiljöuppgifter.. I delegeringsbrevet förklaras skälet till delegering anses nödvändigt. 
Krysslistan specificerar de arbetsuppgifter en viss person har fått delegerat till sig. Slutligen så 
har medarbetaren möjlighet att returnera uppgifter via en blankett om personen inte anser sig ha 
möjlighet att ansvara för vissa arbetsuppgifter.  



 
5 Empirisk undersökning 

 
I detta kapitel presenteras den kvantitativa och kvalitativa undersökningen. Målet har varit att 
skapa en överblick av KSD i stort och att få en djupare inblick i problematiken med 
arbetsmiljöuppgiftsfördelningen på företaget. I detta kapitel har Följande frågeställningar valt 
att behandlas:   

 

Vad har cheferna för åsikter om arbetsmiljöuppgiftsfördelningen/delegeringen på KSD 
och det ansvar som ingår i chefskapet? 

 

Vilken kompetens, resurser, befogenhet och erfarenhet innehar cheferna i företaget för 
att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar? 

 

Hur sker delegering informellt i organisationen?  

 

5.1 Enkätundersökning  
Fördelarna som vi såg med en enkätundersökning var att den kunde göras på ett stort urval av 
personer med relativt få resurser. Detta då vi hade litet tidsutrymme till förfogande samt att 
svaren är kvantifierbara och relativt enkelt att hantera och redovisa. Andra fördelar är att 
respondenten i lugn och ro kan gå igenom enkäten och påverkas inte i en viss riktning. Negativa 
aspekter är bortfallet som utgörs av dem som inte svarar. Även möjligheter till att ställa 
kompletterande frågor är begränsat och kan leda till att vissa frågor inte besvaras.84  

5.1.1 Urval 
Arbetsmiljöansvaret följer som tidigare sagts tjänsteansvaret som chefer har. Därför har vi valt 
att dela ut enkäter till de 38 chefer som återfinns i KSD: s delegeringspärm av arbetsmiljöansvar 
och som är underställda företagets VD. Vi har valt att inte skicka ut en enkät till VD då han 
ligger bakom delegeringen och på det sättet säkerligen har en starkt positiv inställning till den.   

Beroende på den speciella karaktären på företaget och hur de gör affärer har vi även valt ut åtta 
projektledare då de har arbetsmiljöansvar inom ramen för de projekt de bedriver. Inom KSD: s 
formella delegationsordning finns inte dessa projektledare med och inte heller i 
organisationsscheman, men vi har ändå valt att dela ut enkäter till dem då det ändå har 
chefsansvar för personerna inom projektet.   

5.1.2 Utformning av enkäten 
Enkäten85 skapades utifrån de rekvisit som framkom i kapitel två om gällande rätt. Därför var 
frågor om utbildning, kompetens, självständig ställning, befogenheter och resurser centrala delar 
i enkäten. Vi ville på detta sätt få en generell uppfattning om hur personer med arbetsgivaransvar 
subjektivt uppfattar om de har de preferenserna som krävs enligt gällande rätt. Ett annat mål med 
enkäten var att få en uppfattning om hur respondenterna ha fått arbetsmiljöuppgifter tilldelat sig i 
form av skrift, muntliga avtal eller tradition. Vi har även försökt få en generell uppfattning om 
attityder till att ha arbetsuppgifter i form av positivt eller negativt feedback samt om 
respondenten har kunnat påverka sitt ansvarområde. Vi har även försökt se hur vanligt det är att 
uppgifter har delegerats vidare nedåt i organisationen vilket medför att en annan person än den 
som formellt är chef har ansvaret för arbetsmiljöuppgifterna.  
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5.1.3 Frågekonstruktionen  
Det finns en mäng regler som måste följas vid utformningen av enkäter. Att anpassa språket till 
målgruppen är viktigt samt att den inte skall vara främmande för målgruppen. Det förutsätts 
enkelhet i språket för att frågorna skall uppfattas korrekt och att formuleringen av dem anpassas 
till respondenten. Det är även viktigt att frågorna inte är mångtydiga så att de kan tolkas på mer 
än ett sätt. Detta förenklar även tolkningen av svaren för undersökningsledarna då de skall 
värdera svaren.86 För att uppfylla detta har vi utformat frågorna efter respondenterna förmodade 
kunskap samt hänvisat till fotnoter där orden kan ha varit oklara, mångtydiga eller vaga.  

Att formulera svarsalternativen så balanserat och neutralt som möjligt är viktigt för att inte 
påverka respondenten i en viss riktning. Dubbla negationer t.ex. två negativa och ett positivt val 
bör undvikas då det leder till obalans i svarsalternativen och kan tendera att påverka i negativ 
riktning87. Därför har svarsalternativen byggts upp med två positiva och två negativa 
svarsalternativ samt ett neutralt svar i mitten. Genomgående har respondenten getts möjlighet att 
skriva egna kommentarer. Detta ger mer uttömmande svar vilket i sin tur tillför undersökningen 
ytterligare information.88  

5.1.4 Följebrev 
Det är viktigt att ett informationsblad s.k. följebrev angående undersökningens syfte skickas ut 
tillsammans med enkäten. Följebrevets viktigaste funktion är att få respondenten intresserad av 
undersökningen så att personen svarar på enkäten. Här bör informeras om hur undersökningen 
sker, vilka som ingår i den, vad svaren är till för och varför just personen ingår i studien.89 

Följebrevet till undersökningen byggdes på dessa principer. Vi beskrev syftet och motiverade 
undersökningen genom att förklara hur viktigt ämnet var för deras roll som chefer i 
organisationen. Detta hjälper även till att fånga intresset för ämnet och ger en 
problemformulering från vår sida som tydliggör vad vi vill få svar på för att öka validiteten. För 
att få en hög svarsfrekvens skrevs det i brevet att svaren skulle behandlas konfidentiellt då det 
kan uppfattas skrämmande att svara på vissa frågor som personen kan tro kommer att äventyra 
deras position i företaget. Slutligen angav vi hur de kunde nå oss vid eventuella frågor samt 
tackar för deras medverkan.  

5.1.5 Distribution 
Distribution kan ske på många olika sätt genom post, elektroniskt eller personligen. Vi valde det 
sista alternativet då det även gav oss en chans att få en bättre överblick över organisationen 
framförallt när det gäller den fysiska placeringen av cheferna. Genom detta kunde vi även 
presentera oss själva och undersökningen samt svara på eventuella frågor genom detta 
säkerhetsställde vi att rätt person fick enkäten och att alla på vår lista verkligen var chefer. Vi 
tror också att respondenten blir mer benägen att svara om de kan koppla undersökningsledarna 
till ett ansikte.  

Det är viktigt att distributionen inte sker vid en tidpunkt eller datum där den krockar med andra 
aktiviteter90. Vi valde därför medveten att dela ut den under november månad innan den hektiska 
julperioden så att svarsfrekvensen skulle bli så hög som möjligt. 
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5.1.6 Bortfall 
Vid kvantitativa undersökningar finns det alltid risk för att personerna i undersökningen inte 
svarar på enkäterna av olika skäl. Detta kallas för externt bortfall.91 I vår undersökning svarade 
32 av 45 personer på enkäten vilket gör att svarsfrekvensen blev 71 % och det externa bortfallet 
29 %. Vi anser att bortfallet var relativt lågt med tanke på personerna som ingick i 
undersökningen d.v.s. höga chefer med tidsbrist och stressad arbetssituation. Internt bortfall 
uppstår då personerna som för övrigt besvarat enkäten inte svarar på enstaka frågor i den.92 Det 
interna bortfallet i vår undersökning har spritt sig som följer av tabellen här nedan. 
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Bortfallet har varit över 50 % i tre av frågorna. Detta tror vi beror på att frågorna inte borde ha 
benämnts med nummer då de snarare var av slaget följdfrågor. Detta har säkerligen gjort att 
respondenten inte svarat om personen inte känt att den har något att tillägga. En av frågorna hade 
ett bortfall på 28 % vilket kan förklaras med att personerna förmodligen inte visste hur lång tid 
de hade haft arbetsmiljöansvar eller inte visste vad som menades med begreppet. Detta var en 
medveten strategi från vår sida då vi ville testa personernas kunskaper inom ämnet då det ingår i 
deras befattning som chefer. Detta hade inte varit möjligt om vi hade definierat begreppen innan 
eftersom vi då hade påverkat deras svar. Övriga frågor hade väldigt låg internt bortfall då 
svarsalternativen var mycket omfattande. De som dock inte valde att svara tror vi gjorde det på 
grund av att de missade frågan eller kände sig osäkra på vad de skulle svara.  

5.1.7 Presentation av resultat  
Resultatet av enkätundersökningen har redovisats i sin helhet. På frågor med många 
svarsalternativ har vi använt oss av diagram för enklare avläsning av resultatet. Vi har även valt 
att koppla några viktiga frågeställningar till varandra för att mer ingående se tendensen på de 
olika avdelningarna. Vi har delat upp enkäterna i tre huvudgrupper som är projekt, produktion 
och administration, Inom administration inrymmer även konstruktion och försäljning då dessa 
avdelningar återfinns i samma byggnad och sysselsätts med kontorsarbete.  
Av dem som svarade på enkäten hade 70 % utbildat sig till ingenjörer de övriga hade utbildat sig 
till ekonomer eller gått en allmän utbildning på gymnasiet eller studerat någon annan inriktning 
på högskolan. Medeltal för antal år i yrket var 22 år medan medel för hur lång tid respondenterna 
haft arbetsmiljöansvar var 7 år.  
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De flesta av respondenterna (12 stycken) uppgav att de arbetade inom projekt medan något färre 
arbetade inom produktion. De övriga fördelade sig på administration, konstruktion, försäljning 
eller flera av dessa områden samtidigt.  

När det gäller ansvar för arbetsmiljöuppgifter ansåg 78 % att de hade ett sådant ansvar, 9 % 
ansåg sig inte ha det, medan 13 % svarade vet ej. Det framkom att arbetsuppgifterna bestod av 
organisering av arbetsmiljön på den egna avdelningen, se till att redskap och resurser fanns 
tillgängliga samt att medarbetarnas övertid, restid och trivsel tillsågs. Även fördelning av 
uppgifter ingick i ansvaret och som en del av vissa projekt. Några ansåg att det inte fanns några 
konkreta uppgifter förutom chefsansvaret och att ansvaret är personligt och därför inte har 
delegerats.  

Hur många undanställda de olika cheferna har arbetsmiljöansvar för var utspritt över alla 
svarsalternativen där majoriteten 37 % hade mellan 11 och 20 undanställda. Näst vanligast var 
att de undanställda uppgick till 1 till 10 personer. Bara några få personer hade över 40 
underställda. Resten fördelade sig på de övriga svarsalternativen i liknande omfattning 
sinsemellan.  

Över hälften (55 %) av respondenterna hade fått arbetsmiljöuppgifter tilldelade till sig genom 
konkludent handlande. Ett fåtal personer (13 %) hade fått en muntlig delegation och ännu färre 
(6 %) skriftligen. Det fanns de som hade fått arbetsmiljöuppgifterna genom både muntlig och 
skriftlig delegation, både muntligen och konkludent, samt genom både skriftlig och konkludent 
handlande.  

Inga av respondenterna svarade att de var mycket nöjda, ganska missnöjda eller mycket 
missnöjda med deras ansvarsområde. Istället fördelade sig svaren på resterande alternativ där 
majoriteten (58 %) svarade varken eller och något färre (42 %) att de var ganska nöjda. Det som 
respondenterna ville ändra i sitt ansvarområde var framförallt bristen på klarhet och definition av 
reglerna då arbetsmiljöfrågorna hamnar i skymundan. Behovet av formella och tydliga regler om 
delegering av arbetsmiljöområdet samt vad det innebär i praktiken ansågs vara en viktig del i 
detta. Respondenterna ansåg vidare att frågan borde aktualiseras varje år och att mer utbildning 
och pengar måste avsättas till den inre arbetsmiljön.   

45 % av cheferna ansåg att de kunde påverka de uppgifter som låg inom arbetsmiljöområdet som 
de blivit tilldelade men 55 % ansåg dock att det inte var möjligt. Av dem som svarade ja var den 
vanligaste sätter att påverka genom att diskutera med chefen. Vissa hade delegerat vidare medan 
andra angav att det var svårt då det ingick i författningen. Av dem som inte hade kunnat påverka 
gavs orsaken att de hade bristande kunskap, att det var lagar och regler som bestämde, att det 
ingick i jobbet att det är oklart inom projekt och vissa att de inte visste.  

Det var precis lika många av respondenterna som hade delegerat arbetsmiljöuppgifter vidare som 
det var personer som inte hade gjort det. Delegeringen hade skett till personer med 
specialkunskap inom vissa områden som chefen inte har. Dessa områden var el, gasol och 
instrument. En annan orsak till varför cheferna valde att delegera var för att få en bättre 
arbetsbelastning och således effektivitet i företaget. Övriga personer som fått delegation var 
gruppchef, Site manager och skyddsombud. Orsaken till varför vissa inte hade valt att delegera 
vidare var att det var svårt, att det inte går, ingen anledning fanns, hör till befattningen och att det 
inte finns utrymme för det i den "slimmade" organisationen.  



 
56 % ansåg att de kände till de övriga i organisationen som hade arbetsmiljöansvar medan en 
något lägre andel ansåg att de inte visste detta. Kommentarerna som framkom var att 
respondenterna kände till vissa men inte alla och att vilka som var ansvariga var oklart genom 
bristande information och att det inte var uttalat  

När det gällde kunskapen om AML (se diagram) svarade de flesta cheferna att den inte var 
speciellt bra följt av svaret; varken bra eller dålig. Några ansåg att den inte alls var bra och 
endast tre ansåg att kunskapen var ganska bra medan ingen ansåg att de hade en mycket bra 
kunskap om lagen.  

0
2
4
6
8

10
12
14

Antal personer

AML AFS KSD

Mycket bra

Ganska bra

Varken bra eller dålig

Inte speciellt bra

Inte alls bra 

Kunskapen om arbetsmiljöverkets föreskrifter var generellt något högre men inte heller i detta 
hänseende ansåg någon respondent att denne hade en mycket bra kunskap. Kunskapen om 
arbetsmiljöuppgiftsfördelningen på KSD var splittrad. Lika många ansåg att de hade en ganska 
bra kunskap som de som svarade att kunskapen inte var speciellt bra samtidigt som nästan lika 
många var neutrala i frågan. Inte heller i denna fråga ansåg någon av respondenterna att deras 
kunskap var mycket bra.  

Tillgången till resurser fördelade sig enligt nedanstående diagram.  
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Tillgången till ekonomiska medel var högst där 22 svarade att de hade detta två nej och sex vet 
ej. Tillgången till riskbedömningar, statistik, handlingsplaner och olycksfall/tillbud var även den 
god. Däremot ansåg endast 11 respondenter att de hade möjlighet att ålägga disciplinära åtgärder 
men lika många visste inte om de hade denna möjlighet samtidigt som åtta ansåg att de inte hade 
denna möjlighet. Tid var den resurs som respondenterna ansåg att de hade sämst tillgång till där 
endast fem personer svarade ja. 15 av respondenterna svarade att de inte hade den tid som 
krävdes och åtta att de inte visste.  

De övriga resurserna som cheferna angav att de hade var personalavdelningen, miljösamordnare, 
företagshälsovården, miljöansvariga, arbetskamrater, skyddsombud, intresserade interna och 
externa personer samt förste männen på avdelningen. De resurser som de ansåg att de saknade 
var större ekonomiska ramar, information vid introduktions till chefskap, utbildning, tillräckligt 
med tid för att utreda och förbättra och ekonomiska resurser.  

De övriga kommentarerna som kom fram var att det behövdes mer utbildning, uppdatering och 
genomgång av vad som krävdes för ansvar, att andra länder hade högre prioritet på området. Det 
angavs också att företaget borde arbeta mer med att minska kostnader av restproduktion i 
samband med förbättringar av den inre arbetsmiljön.  

5.1.7.1 Resultat för olika avdelningar 
Inom projekt ansåg majoriteten att de hade arbetsmiljöansvar och endast 14 % ansåg att de inte 
hade det. Lite över hälften tyckte att de kunde påverka sitt ansvarområde och hade delegerat 
arbetsmiljöuppgifter vidare, främst till Site manager men även till specialister, teamleaders och 
kollegor. Kunskapen inom AML, AFS och KSD: s delegationsordning var inom projekt inte 
speciellt bra överlag framför allt inom KSD och AFS där hälften gav detta svarsalternativ.   

Inom produktion ansåg hela 92 % sig ha arbetsmiljöansvar och en tredjedel tyckte att de kunde 
påverka sitt ansvarsområde. Lite mer än hälften av cheferna på produktion hade delegerat 
ansvaret vidare till specialister inom olika delområden, till skyddsombud samt till medarbetare. 
Kunskapen om AML och AFS var här spriden med 33 % på det två svarsalternativen; varken bra 
eller dålig och inte speciellt bra. Däremot ansåg hela 41 % att deras kunskap om KSD: s 
delegationsordning var ganska bra.   

Inom administration (konstruktion och försäljning) ansåg 43 % att de hade arbetsmiljöansvar, 
dock svarade lika många att de inte visste om det hade något ansvar. Lite över majoriteten tyckte 
sig inte kunna påverka sitt ansvarsområde och något färre att de hade möjlighet att påverka. 
Ingen av respondenterna svarade att de hade delegerat sitt ansvarområde vidare. Kunskapen om 
AML var här spriden med 29 % på tre olika svarsalternativ; Inte alls bra, inte speciellt bra och 
varken bra eller dåligt. Då frågan avsåg AFS svarade de flesta att den inte var speciellt bra. När 
det gäller KSD: s delegationsordning svarade dem flesta att de hade varken bra eller dåligt 
kunskap om den.   

5.2 Kvalitativ undersökning genom intervjuer 
Intervjuer är precis som enkäterna en form av datainsamling där den intervjuade personens svar 
utgör den grundläggande informationen i undersökningen.93 Genom att djupare utveckla de 
frågor som låg till grunden för enkäten kunde vi få fram en större helhetsbild av hur personerna 
tolkat den samt få svar på mer precisa frågeställningar som hade varit omöjliga att få ner på 
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papper. Intervjuer tar längre tid men gav oss ställa provokativa och hypotetiska frågor som är 
komplexa och viktiga i fråga om straffansvaret.  

5.2.1 Urval 
Då företaget är stort och omfattar ett antal olika avdelningar med många chefspositioner valde vi 
att intervjua fyra personer ur ett och samma led. Detta för att belysa hur delegering kommit till 
och vidareförts nedåt i organisationen och för att se hur de olika personerna i ledet uppfattar sin 
position och de arbetsmiljöuppgifter som ingår i den. Det är även ett sätt för oss att se om 
uppfattningarna kring vem som bär ansvaret för arbetsmiljön, skiljer sig åt samt om det finns 
diffusa gränsområden där ansvaret inte är klarlagt mellan de olika intervjupersonerna. Detta är 
särskilt viktigt för att se hur ett eventuellt straffansvar skulle fördelas i domstol.  

Intervjupersonerna har också valts genom bekvämlighet då tiden varit knapp och just chefer som 
vi har valt att undersöka ofta är mycket upptagna. Vi valde att inte göra mer än fyra intervjuer då 
vi inte ville bli påverkade av intervjupersonernas subjektiva tankar och värderingar inom ämnet 
då de endast har för avsikt att vara ett komplement till enkäten.  

5.2.2 Standardisering 
Den kvalitativa undersökningen gjord på intervjuer kan återfinnas i en mäng olika former, där 
graden av standardisering och strukturering skiljer dem åt. Med hög standardiserig menas det att 
frågorna på förhand är bestämda och att de olika intervjuerna utförs på samma sätt varje gång. Vi 
har valt att genomfört semistandardiserade intervjuer som innebär att frågområdet, men inte de 
enskilda frågorna, på förhand varit bestämda94. På det sättet har vi kunnat anpassa och följa upp 
frågorna beroende på personens svar. Då personerna har olika positioner och ansvarsområden på 
företaget hade det varit omöjligt att ställa samma frågor till samtliga och samtidigt få tillräckligt 
uttömmande svar som täcker informationsbehovet.   

5.2.3 Strukturering 
Intervjuerna har både haft en strukturerad och ostrukturerad karaktär. Båda är 
informationsorienterade men den senare är även personorienterad.95 Vi valde intervjupersonen 
utifrån deras roll i organisationen ansåg vi även att det var viktigt att fånga in personens åsikter, 
attityder, värderingar och föreställningar om organisationen för att på så sätt skildra dennes 
personliga uppfattning om ämnet. Intervjuerna har varit strukturerade på det sättet att 
målsättningen och övergripande frågor på förhand varit bestämda96 utifrån de frågeställningar 
som återfinns i enkäten.   

5.2.4 Resultat av intervjuerna 
Resultatet av intervjuerna har i motsats till enkäten inte redovisats i sin helhet, då vi fångade upp 
mer information än vad som var nödvändigt för arbetet. Intervjuerna kommer därför att redovisas 
i de delar som berör arbetets syfte och i den ordning som de gjordes   
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Intervju 1 
Den första personen vi intervjuade påpekade att hans uppfattning var att delegering av 
arbetsmiljöuppgifter inom företaget historiskt sett har gått till genom tradition och är nedärvt i 
tjänsteansvaret genom automatik. Med andra ord, när en medarbetare blir chef har personen med 
automatiskt ett ansvar för samtliga arbetsmiljöuppgifter som berör verksamheten och de 
underställda. Dessa ansvarsområden har sedan funnits kvar hos nyckelpersoner i företaget 
samtidigt som organisationen har minskat. Detta har lett till att vissa anställda som är hierarkiskt 
underordnade, inte är det när det kommer till arbetsmiljöuppgifter. Istället tenderar 
arbetsmiljöuppgifterna att ligga kvar på personerna som tidigare hade dem. Detta för att 
verksamheten skall kunna bedrivas effektivt. Det finns dock en skriftlig delegering som är ca: 
sex år gammal som intervjupersonen identifierade som delegeringspaketet.   

Den intervjuade chefen ser även ett övergripande tendens i företaget som medför att delegering 
och ansvarfördelningen av arbetsmiljöuppgifter har en förmåga att stanna på vägen. Detta gör att 
den formella delegeringen och inte når ditt det reella ansvaret ligger. När det gäller 
vidaredelegering har intervjupersonen genom en personlig strategi inte uppfattat det som 
nödvändigt att delegerat arbetsmiljöuppgifterna vidare.   

Att personalstyrkan har minskat och att ansvarområden försvunnit har enligt den intervjuade 
medfört att tidigare delegerade ansvarområden försvunnit. Endast i de områdena som till sin 
tekniska natur kräver utbildning såsom; elsäkerhet, tryckkärl och gasolhantering har 
arbetsmiljöuppgifter skriftlig och muntlig delegerats. Vidden av området för ansvaret är enligt 
intervjupersonen mycket diffusa på grund av förändringar i strukturen, något som gör 
ansvarsområdet svårt att överblicka.   

När det gäller intervjupersonens utbildning inom arbetsmiljöområdet anser han inte sig ha den 
utbildning som krävs. Kontakten med skyddsingenjörer anses dock som tät och givande i detta 
hänseende. När det kommer till resurser anser intervjupersonen att han har tillgång till dessa och 
möjlighet till att framföra synpunkter vid större investeringar som hamnar utanför dennes bord.  

Respondenten menar att varje person i företaget har ett eget ansvar som innebär ett personligt 
ansvar att följa de föreskrifter som finns.  Det är en väldefinierad ståndpunkt som arbetarna i 
organisationen är familjära med. Trots det personliga ansvaret som finns, är det dock chefer som 
skall se till att dessa följs. Görs inte detta är det chefen som blir ansvarig för bristerna i 
arbetsmiljön. Samtidigt påpekar han att det förutsätter klar nedskrivna regler, men ser rent 
allmänt inte ett stort problem med arbetsmiljön. Snarare ser han avdelningen som en ”stor 
familj” där arbetstagarna själva har en hög grad av säkerhetstänkande.   

Slutligen påpekar intervjupersonen att det framförallt är genom tradition som ansvaret definieras 
och att ansvaret är nedärvt från tidigare chefer. Detta kan dock enligt honom skapa problem för 
nya chefer då de vill veta vilka befogenheter som finns för att utföra uppgifterna, något som bör 
tydliggöras.   

På den hypotetiska frågan om vem som skulle bära ansvaret på avdelningen om något hände, 
hänvisar han till sig själv.     



 
Intervju 2 
Den andra chefen vi intervjuade började arbeta som projektledare på KSD för att därefter bli chef 
för en avdelning. Hans arbetsuppgifter består framför allt av projektledning samt planera och 
delge medarbetarna informationen som behövs för arbetet. Han är medveten om att han som chef 
för avdelningen har det övergripande ansvaret över arbetsmiljön, men anser att det genom 
tradition finns en person under honom som säkerställer att arbetsmiljön fungerar tillfredställande. 
Det finns en konkludent delegering från VD: n till chefen och från chefen till den underanställda 
medarbetaren. Arbetsmiljöuppgifterna har fördelats utifrån tradition och 
befattningsbeskrivningar, där hans underanställd bibehöll de uppgifter som han haft innan den 
intervjuade blev chef. Själv kom han muntlig överens med VD: n om vad han skulle ansvara för, 
dock på en mer generell sätt.  

Den intervjuade chefen ansåg inte att han hade tillräckligt med kunskap inom ämnet och hade 
inte tagit del av delegeringspärmen på företaget. Han hade inte heller fått någon 
kompetensutveckling inom arbetsmiljöområdet, men ansåg att det delvis berott på honom då han 
inte själv frågat efter det. Då han tar hjälp av en person under sig som har hand om 
arbetsmiljöuppgifterna på avdelningen, anser den intervjupersonen att frågan blir belyst trots 
hans egen brist på kunskap och engagemang. Personalen har informella möten där de diskuterar 
frågor om arbetsmiljön och på hur eventuella förbättringar kan göras. Det finns även en 
skyddsrond som går runt några gånger per år och ser till att arbetsmiljön är säker och trygg att 
arbeta i. Chefen är inte själv med på skyddsronderna, utan det är hans närmaste underanställd 
som är ordförande och för protokoll.  

I övrigt anser han att det finns mycket att göra när det gäller delegering av arbetsmiljöuppgifter. 
Det har enligt honom tuffat på i gamla spår i och med att det finns personer som haft det ansvaret 
som de har kvar. Den intervjuade chefen anser att detta är något som måste ses över då KSD 
genomgått en organisationsförändring 2004 som påverkat rollerna i organisationen.  

På den hypotetiska frågan om vem som skulle bära ansvaret på avdelningen om något hände, 
hänvisar han till sig själv.  

Intervju 3  
Den tredje personen som vi intervjuade har arbetat under en mycket lång tid inom 
organisationen. Han en har en ledande position i företaget och är chef för ca: 30 personer som 
tillhör samma arbetsområde men som återfinns på två olika fysiska avdelningar. Då 
respondenten inte har möjlighet att övervaka arbetet inom hela sitt område har han i samband 
med en omorganisation år 2004, gett ansvaret för en av avdelningarna till intervjuperson nummer 
ett. Denne har därför en självständig ställning men rapporterar till respondent nummer tre som är 
hans närmaste chef.   

Trots respondentens mångåriga arbetserfarenhet i företaget har han inte mycket kunskap inom 
arbetsmiljöområdet eller hur arbetsmiljöfrågorna är organiserade inom företaget. På 
huvudkontoret där han sitter, hanteras frågor om arbetsmiljön mer övergripande och inte på 
avdelningsnivå. Det finns särskilda personer som kontrollerar att arbetsmiljön fungerar 
tillfredställande, men vet inte vilka dessa är eller hur frågorna hanteras mer än att det har gjorts 
en del förbättringar i arbetsmiljön, bland annat när det gäller luftkonditionering.   

När det gäller arbetsmiljön inom de båda avdelningarna som har är chef över, anser han sig ha 
det övergripande ansvaret. Respondenten har dock övergett en del a sina arbetsuppgifter till 



 
respondent nummer ett, som har det övergripande ansvaret på just den avdelningen. Det finns 
dock ingen delegation av arbetsmiljöuppgifter mellan de två cheferna, men det är av tradition en 
tredje chef, respondent nummer två, som ansvarar för tillsynen av arbetsmiljön. Denna person 
ingår i den andra avdelningen och rapporterar formellt till respondent nummer ett. Informellt ser 
det annorlunda ut då personen även rapporterar direkt till respondent nummer tre, när något 
behöver åtgärdas t.ex. i fråga om, resurser.    

Respondenten tog del av delegeringspärmen för ett antal år sedan och godkände de 
arbetsmiljöuppgifter som där delegerades till honom från VD: n. Han minns dock inte vilka detta 
arbetsmiljöuppgifter var, då det inte var ett vanligt dokument för honom. Han var medveten vid 
tiden för godkännande av dokumentet om vilket ansvar det innebar, men kan inte nu redogöra för 
alla detaljer i dokumentet eller vilka arbetsmiljöuppgifter det handlade om. Respondenten har 
vidare inte fått någon kompetensutveckling eller utbildning inom arbetsmiljöområdet, men anser 
att frågan är viktig.  Speciellt då det gäller arbetsmiljön i den andra avdelningen där riskerna att 
skada sig är större.   

På den hypotetiska frågan om vem som skulle bära ansvaret på avdelningen (där respondent 
nummer två är chef) om något hände, hänvisar han till sig själv.   

Intervju 4 
Den fjärde intervjun gjordes med VD: n för KSD som haft sin nuvarande position sedan ett 
halvår tillbaka. Han har dock jobbat på KSD sedan 1993 och började som controller på 
ekonomiavdelningen för att så småningom bli ekonomichef och därefter VD.  

Arbetsmiljöområdet är en ny parameter för respondenten och denne har bara allmänna kunskaper 
i arbetsmiljöfrågor, då rollen som VD är nytt för honom.  Han tycker dock att ämnet är mycket 
intressant och anser att frågor om arbetsmiljön är bland det viktigaste i företaget. 
Arbetsmiljöinvesteringar går enligt respondenten alltid först och är något organisationen aldrig 
tummat på. Han menar att hälsa för individer är viktigaste av allt och att alla medel står till buds 
för att fixa det. Som VD vill han därför gärna delegera ansvaret till var och en av cheferna, men 
det som är viktigast är att alla som får delegerat ansvar också förstår innebörden av den. Han är 
därför inte intresserad av att det ser bra ut på papper, alltså formellt, utan att det i grunden är helt 
rätt. I hans föregående position som ekonomichef fick han ingen utbildning kring arbetsmiljön, 
bara information på något ledningsmöte, därför anser han att det är så viktigt att lyfta upp frågan.   

Han har inte titta på delegeringspärmen och han har inte heller tagit del av den innan han blev 
VD. Den delegeringsgången har funnits tydligt på papper, men han vet inte eller kan inte exakt 
säga vad som har gjort i själva delegeringen, om delegeringen är ett papper som skrivs under 
eller om nåt följde med delegeringen, alltså verktygslåda i form av utbildning och hur det gick 
till.   

När det handlar om delegering vill han gärna att arbetstagarna sköter sig, men inte på grund av 
rädslan för att bli personligen straffansvarig utan för att inte något som inte skulle hända, händer. 
Det viktigaste är att ha en process för att folk inte ska bli skadade inte för att han som VD ska 
klara sig undan straffansvaret. Det är viktigt att delegering inte bara följer pappersdelegeringen 
utan att det är en del av verktygslådan. Processen är väldigt viktig då omorganisationen har skett 
och folk i ledande position har sämre kunskap än experter på området. Speciellt på kontoret finns 
det dåligt med kunskap.  



 
Han vet inte i detalj vilket ansvar han har som VD över arbetsmiljön, men det finns mycket i det 
att ingen anställd skall utsättas för någon form av fara.  Allt som har med informationssäkerhet 
när folk reser osv. skall fungera, men han kan inte rada upp vad lagens text säger om VD: ns 
ansvar. Det finns ingen formell arbetsmiljöansvarig på KSD och arbetsmiljöfrågorna ligger hos 
personalavdelningen. Problemet är att det har sagts upp folk och det finns ingen som tydligt 
driver frågorna just nu. Det finns dock en skyddskommitté som har möten varannan månad, där 
ansvariga för varje del av verksamheten finns. Skyddsronder skall gås varje månad i olika 
områden av organisationen där produktionen räknas som 6-7 avdelningar, labbet som en 
avdelning och kontoret som ytterligare en avdelning. Han är själv inte med i skyddsronderna 
men är ordförande för skyddskommittén som har två timmars möten och går igenom rapporterna 
och diskuterar frågor kring arbetsmiljön.   

På den hypotetiska frågan om något skulle hända på avdelningen där de övriga respondenterna 
arbetar, anser han att ansvaret skulle landa hos honom. Så mycket vet han att det är hans yttersta 
ansvar. Det som är viktigt är att alla, hela vägen i kedjan skall veta hur säkerheten fungerar och 
fått ansvaret delegerat till sig på ett vederbörligt sätt samt att delegeringen uppdateras med vissa 
intervaller.  

5.3 Sammanfattning  
Då organisationen är svår att överblicka var det viktigt att genomföra en kvalitativ och 
kvantitativ undersökning som gav en djupare inblick. Vi ville på detta sätt ta reda på vilka åsikter 
som fanns om delegering på KSD och vilken kompetens, resurser, befogenhet och erfarenhet 
som cheferna hade för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar samt se hur den informella delegeringen 
i organisationen såg ut. Genom att använda oss av resultaten av enkäten och intervjuerna som 
underlag kunde vi få svar på våra frågor.  

Enkäterna delades ut till sammanlagt 46 personer som har arbetsmiljöansvar inom företaget. Den 
utformades utifrån rekvisiten i gällande rätt för att få en generellare uppfattning om hur 
respondenterna bedömer rekvisiten. Det externa bortfallet av den kvantitativa undersökningen 
var 21 % medan det interna bortfallet var relativt lågt i de allra flesta frågorna men var över 50 % 
på tre frågor. 70 % av dem som svarade hade utbildat sig till ingenjörer och medel för antal år i 
yrket var 22 år samtidigt som medeltiden med arbetsmiljöansvar var 7 år. De flesta av 
respondenterna arbetade inom projekt och 78 % ansåg att de hade ansvar för 
arbetsmiljöuppgifter. Hälften av alla som svarade hade tilldelats uppgifterna genom konkludent 
handlande. Majoriteten av de anställda hade mellan 11-20 underanställda.   

Kunskapen om AML, AFS och KSD: s delegationsordning fördelade sig på varierade 
svarsalternativ där ingen ansåg att deras kunskap var mycket bra. Väldigt många ansåg att deras 
kunskap inom de tre olika områdena inte var speciellt bra. När det gäller tillgången till resurser 
hade de allra flesta en hög tillgång till ekonomiska medel. Även tillgång till riskbedömningar, 
olyckfall/tillbud, statistik och handlingsplaner var god. De resurser som det fanns sämre tillgång 
till var att ålägga disciplinära åtgärder samt tid till arbetsmiljöuppgifterna.  

Resultatet för projektavdelningen kunskapsnivå om AML, AFS och KSD: s delegationsordning 
var överlagds inte speciellt bra. Inom produktion var kunskapen främst sprid mellan två 
svarsalternativ; varken bra eller dålig och inte speciellt bra när det gällde AML och AFS. 
Däremot ansåg 41 % att de hade ganska bra kunskap om KSD: s delegationsordning. Inom 
administration fördelade sig svaren på svarsalternativen; Inte alls bra inte speciellt bra och 
varken bra eller dåligt. Gällande arbetsmiljöansvar ansåg de flesta inom såväl projekt som inom 



 
produktion att de hade det, medan de inom administration endast var 43 % som ansåg att de hade 
arbetsmiljöansvar.  

Den kvalitativa undersökningen gjordes genom intervjuer och omfattade fyra personer ur ett och 
samma led. Intervjuerna var semistandardiserade och hade såväl en strukturerad som en 
ostrukturerad karaktär. Detta för att anpassa frågorna till respondentens svar och fånga in åsikter 
samt attityder för att skildra den personliga uppfattningen om ämnet. Av intervjuerna framgick 
att respondenterna fått sina arbetsmiljöuppgifter framförallt genom tradition och hade överlag 
bristande kunskap inom arbetsmiljöområdet. De flesta kände igen delegeringspaketet på KSD 
men ansåg sig inte ha den utbildning som krävdes för arbetsuppgifterna. Samtliga ansåg sig bära 
straffansvaret om en arbetsmiljöolycka skulle äga rum på grund av brister i arbetsmiljön på 
avdelningen.     



 
6 Analys  

 
I detta kapitel analyseras KSD: s delegationssystem utifrån de krav som ställs i gällande rätt. 
Genom att beskriva den formella organisationens fördelning av arbetsmiljöuppgifter - samt 
genom en empirisk undersökning, beskriver vi hur rekvisiten i lagen uppfylls på företaget.  

 

6.1 KSD: s föreslagna delegationssystem mot bakgrund av gällande rätt 
Enligt gällande rätt är behovet av delegering det viktigaste kravet för att delegering inom 
arbetsmiljöområdet skall vara befogat och därmed rättsligt bindande. Det råder enligt vår mening 
ingen tvekan om att KSD är av den storleken där uppgiftsfördelning är av största vikt för att 
arbetsmiljön skall kunna bedrivas så effektivt som möjligt. Organisationen omfattar cirka 500 
personer varav ca 10 % av dem har chefsansvar. Detta innebär bland annat ett ansvar över 
arbetsmiljön för de underställda.   

Enligt gällande rätt är det viktigt att delegera uppgifterna för arbetsmiljön så nära de berörda som 
möjligt för att kraven i arbetsmiljölagen gällande arbetstagarnas säkerhet skall kunna 
säkerställas. På KSD har VD: n delegerat arbetsmiljöuppgifter vidare genom ett dokument det 
s.k. delegeringspaketet där VD: n beskrivit behovet av delegering och vilka arbetsuppgifter som 
de olika cheferna eventuellt skall ansvara för i form av en krysslista. Vi anser att dokumentet är 
mycket väl upprättat då syftet och behovet av delegering framgår tydligt samt att krysslistan är 
väldigt omfattande. Möjligheten att delegera vidare tydliggörs samtidigt som rekvisiten som 
ställs för en korrekt utförd delegering framgår. Det betonas också att all vidaredelegering skall 
vara skriftlig inom företaget.  Något som enligt doktrin anses som viktigt för framtida bevisning 
och som följer 6 § AFS 2001: 1 SAM. Där anges att uppgiftsfördelning skall vara skriftlig.   

Möjligheten att returnera arbetsmiljöuppgifter tillbaka finns i delegationspaketet och är en viktig 
del för att delegering skall fungera och rekvisiten uppfyllas. Genom möjligheten att returnera ges 
chefen chansen att påpeka brister i dennes befogenheter, resurser, kompetens och erfarenhet. 
Detta hjälper till att säkerställa att arbetsmiljöuppgifterna utförs av kompetenta personer inom 
området. Ovanstående resonemang förutsätter däremot att chefen är insatt i vilka uppgifter denne 
har och hur returnering av uppgifterna sker. Det kan också tänkas vara fallet att chefer med liten 
sannolikhet väljer att returnera uppgifterna vidare av rädsla för att visa sin bristfälliga kompetens 
eller på grund av tidsbrist och dåligt med engagemang.   

I dagens kundorienterade företag kan det även tänkas att chefer tillsätts med avseende på andra 
kvalifikationer än de formella uppgifterna i chefskapet. Detta påverkar säkerligen 
kunskapsbristen som finns om arbetsmiljöns funktion i företagen och chefernas engagemang i 
ämnet. Därför är det mycket positivt att VD: n för KSD har lyft fram denna fråga. Revideringen 
av delegationsordningen har varit ett första steg i detta arbete.   

I takt med de omorganisationer som har gjorts finner vi det ännu viktigare för KSD att garantera 
en god arbetsmiljö genom att ha ett väl fungerande system för arbetsmiljöuppgiftsfördelning där 
de arbetsmiljöansvariga utgörs av chefer som verkligen kan och vill ta ansvaret. Enligt gällande 
rätt kan ansvar aldrig delegeras helt och hållet oavsett om mottagaren uppfyller alla rekvisit.  Det 
alltid finns en skyldighet att kontrollera de delegerade arbetsmiljöuppgifterna kontinuerligt från 
de överordnades sida. Ytters ansvarig för detta är VD n som enligt aktiebolagslagen skall sköta 
den löpande verksamheten i företaget. Det finns dock undantag från dessa skyldigheter om VD n 
inte har sin fysiska placering på arbetsstället. Rättspraxis har i ett uppmärksammat fall valt att 
åtala en platschef istället för VD n trotts en oklar delegering. Detta berodde på att VD:n inte var 



 
stationerad vid den aktuella fabriken samt att platschefen hade en självständig ställning som 
företrädare för arbetsgivaren.  

VD för KSD återfinns i huvudbyggnaden vilket gör att han är fysiskt närvarande och då har det 
övergripande ansvaret för arbetsmiljön på KSD. Om en arbetsmiljöolycka skulle inträffa på 
grund av brister i säkerheten skulle VD n förmodligen inte bli ansvarig utifrån den 
dokumenterade delegeringspaketet som finns på KSD. För att VD:n skall slippa bli straffskyldig 
krävs emellertid att den ansvarige chefen enligt delegationsordningen har de kunskaper, 
erfarenhet, befogenheter och resurser som krävs för arbetsmiljöuppgifterna och därmed överta 
straffansvaret.  

Arbetet med delegering av arbetsmiljöuppgifter har gått tillväga genom en formell 
delegationsordning som återfinns i KSD: s ”delegeringspaket”. Att formellt d.v.s. skriftligen 
delegera arbetsmiljöuppgift vidare är positivt ur rättslig synpunkt framförallt då det handlar om 
fastställande av ansvarig person samt bevisning vid eventuell rättegång om vem som har 
straffansvaret. Enligt rättspraxis kan delegering ske konkludent, muntlig eller skriftlig. 
Delegation blir lika giltig i varje fall. Därutöver måste en rad olika rekvisiter vara uppfyllda för 
att delegeringen skall anses vara korrekt utförd. Detta innebär i praktiken att delegeringen inte är 
avgörande om inte rekvisiten först uppfyllts.   

6.2 Den empiriska undersökningen mot bakgrund av gällande rätt  

6.2.1 Kvantitativ undersökning 
Genom den empiriska undersökning kunde vi se att det vanligaste sättet att få 
arbetsmiljöuppgifter var genom konkludent handlande där 55 % hade fått ansvaret delegerade till 
sig på detta sätt. Med detta menas att det genom tradition, befattningsbeskrivning, 
anställningsavtal eller dylikt har tilldelats arbetsmiljöuppgifter. Som sagts tidigare är det endast 6 
% av respondenterna som fått det skriftlig. Med detta som bakgrund finner vi det väldigt 
glädjande att hela 78 % anser att de ansvarar för arbetsmiljöuppgifter då delegeringen inte varit 
formell, konkret eller uttryckligen. En förklaring till detta fenomen kan vara att det uttalade 
egenansvaret som respondenterna i både enkäterna och intervjuerna nämnde. Respondenterna 
ansåg att alla i hela företaget hade eget ansvar för arbetsmiljön och säkerheten i organisationen. 
Detta är ett en del av företagskulturen på KSD som kommit till genom tradition. Visserligen är 
detta mycket positiv som ett förebyggande åtgärd för att inga arbetsplatsolyckor skall äga rum. 
Men det är i princip oväsentligt då frågan om straffansvaret skall bedömas. Det krävs även en 
annan grad av ansvar för chefer i fråga om förebyggande arbetsmiljöarbete, mot vad som är fallet 
för en underanställd.     

De viktigaste rekvisiten för att en delegering skall anses vara korrekt utförd är enligt gällande rätt 
att denne har kunskapen, befogenheten, erfarenheten och resurserna som krävs för arbetet. Det är 
emellertid svårt att objektivt bedöma hur rekvisiterna mäts och vad som är tillräckligt för 
straffansvaret skall åläggas personen i fråga. Det finns ändock vissa principer som är avgörande i 
frågan och som vi har utgått ifrån vid tolkning av resultaten.   

Av den kvantitativa undersökningen framgår att kunskapen om delegering och 
arbetsmiljöområdet överlag inte var tillfredställande för att möta kraven i gällande rätt då många 
ansåg att ämnet var diffus, oklar på grund av att området inte var prioriterad och hamnade oftast i 
skymundan. Behovet av klara och tydliga regler var en prioriterad fråga för respondenterna, 
något som borde vara självklar i alla typer av organisationer som har behov av delegering. Detta 



 
då det enligt huvudprincipen som fastställts i rättspraxis, om att en oklar delegering alltid går upp 
i ledet där samtliga rekvisiter föreligger.    

Kunskapen om AML, AFS och KSD: s delegationssystem ansåg vi var en av de viktigaste 
frågorna för att se om förutsättningarna för straffansvar var uppfyllda. Vad som har framkommit 
i vår empiriska enkätundersökning är att kunskapen om AML varit överlag negativa. Inom AFS 
var kunskapen något högre. Ingen av respondenterna svarade att de hade en mycket bra kunskap 
inom något av dessa områden och endast ett fåtal svarade att kunskapen var ganska bra. Även 
om vi tror att individer har en tendens att bedöma sin kompetens som lägre än vad den i 
verkligheten är tycker vi att den låga kunskapen inte är tillfredställande för att rekvisitet i 
gällande rätt skall vara uppfylld.   

Detta skulle säkerligen påverka straffansvaret då kunskap är en viktig förutsättning för att kunna 
ansvara för arbetsmiljöuppgifter. Om delegering sker till en person som inte har kunskap om de 
arbetsmiljöuppgifter som han fått delegerade till sig blir personen förmodligen inte 
straffansvarig. Allt är dock beroende på vilken utbildning och kompetens personen har för att 
delegering skall bli giltig.  Om denna fått tillräckligt med formellt utbildning och kompetensen 
för att klara av de arbetsmiljöuppgifter som delegerats till honom blir personen ansvarig trots den 
egna subjektiva uppfattningen om sin egen kunskap. Att det förhåller sig på detta sätt dvs. att den 
formella bevisningen kommer före den subjektiva åsikten är ganska självklar. Om frågan dras till 
sin spets så kan t.ex. en arbetsmiljöingenjör ej hävda att han skall gå fri från ansvar då det 
förutsätts att han skall ha denna kunskap. Likaväl ingår det i chefsbefattningen ett ansvar för 
arbetsmiljön som är oberoende av formella dokument och hur många personer chefen har under 
sig. Det ingår i det konkludenta delen av anställningskontraktet och utgör en indirekt skydd för 
arbetsgivaren vid rekrytering och delegering av arbetsmiljöuppgifter.  

Att ha resurserna för genomförande av arbetsmiljöuppgifterna är mycket viktigt enligt 
författningarna som finns på området. Frågan har inte varit av stor vikt vid de rättsfall som 
redogörs för i detta arbete då andra rekvisit har värderats högre. Vi anser dock att tillgången till 
resurser är avgörande för hur väl personen skall kunna sköta de delegerade 
arbetsmiljöuppgifterna. Om det saknas resurser kan personen i fråga använda det som bevis för 
att undgå ansvar för brister i arbetsmiljön. På KSD har resurserna överlag varit tillfredställande. 
Tillgången till resurser har funnits framförallt när det gäller ekonomiska medel, tillgång till 
statistik och riskbedömningar. Det som saknades var tid för utförandet av arbetsmiljöuppgifterna 
och i någon mindre grad möjlighet att ålägga disciplinära åtgärder. Även om en dålig tillgång till 
tid är svårt att bevisa i domstol anser vi det vara av stor vikt att detta finns för att säkerställa 
arbetsmiljön för de anställda och som en förebyggande åtgärd. Att kunna ålägga disciplinära 
åtgärder är angeläget vid eventuell rättegång. Chefen kan t.ex. använda skriftliga varningar som 
bevis för att denne har varnat en arbetstagare för att ansvaret skall bedömas som eget ansvar och 
inte chefens.  

Att delegationsordningen är uppdelad på 38 chefer anser vi vara mycket bra och omfattar alla 
arbetstagare. Faktumet att de flesta chefer har 11-20 arbetstagare gör att arbetarskyddet kommer 
att vara väldigt tätt. Detta kräver dock att företaget kan garantera att kriterierna i gällande rätt 
uppfylls och att det finns ett väsentligt behov av det. Inom huvudkontoret där konstruktion, 
försäljning, administration m.m. återfinns har delegeringsordningen sett olika ut beroende på 
arbetsområdet. Inom konstruktion har t.ex. delegationen sträckt sig längre ned i organisationen 
än vad som är fallet i de övriga avdelningarna på huvudkontoret. Vi anser att behovet inte är 



 
befogat då arbetstagarna har ett ganska riskfritt arbete där arbetsmiljön snarare kan tänkas vara 
betungande av psykosociala faktorer.   

Den psykosociala arbetsmiljön är något som enligt AML skall ses över men där straffansvar är 
svår att utkräva då orsakssambandet mellan t.ex. psykisk sjukdom och brister i arbetsmiljön är 
svåra att bevisa. Detta har medfört att denna fråga aldrig har prövats i domstol eller tagits hänsyn 
till i övriga fall. Delegering har därför inte ansetts som viktigt inom kontorsarbete av detta skäl. 
Vi anser emellertid att frågan om den psykosociala arbetsmiljön är viktig för organisationens 
utveckling och arbetstagarnas trivsel men att ansvaret bör ligga på en person med expertis istället 
för ett led av flera olika chefer.  Dessa återfinns för det mesta i samma korridor något som gör 
ansvarområdet diffust för de själva och för arbetstagarna som är beroende av deras expertis. Av 
vad som framgått av den formella strukturen sysselsätts något fler arbetstagare inom 
huvudbyggnaden med kontorsarbete. Något som ökar behovet av ett väl fungerande system för 
att tillfredställa den psykosociala arbetsmiljön. En väl fungerande arbetsmiljöuppgiftsfördelning 
är enligt oss en bra start på detta.  

På produktion var nästan samtliga respondenter medvetna om sitt arbetsmiljöansvar och hela 2/3 
ansåg att de kunde påverka sitt ansvarområde. Mer än hälften hade delegerat sitt ansvarområde 
vidare något som vi anser är bra. Enligt gällande rätt framförallt är inom produktion och andra 
fysiska arbeten som behovet av delegation är som störst då skaderisken är överhängande här. 
Sannolikheten för att bli straffad som chef är i detta hänseende större då det är lättare att finna 
kausalitet mellan chefens underlåtenhet och skadan som har uppkommit på grund av den. Därför 
överensstämmer vår uppfattning med delegationsordningen på produktionsavdelningen där det 
finns flera arbetsmiljöansvariga och där cheferna har delegerat vidare i större utsträckning än 
inom andra avdelningar.   

Förutom de 38 cheferna i den formella delegationsordningen valde vi även ut åtta projektledare 
som i sin roll har ansvaret över olika arbetsgrupper och därmed även ansvaret för 
arbetsmiljöuppgifter inom projektets ram. Här kunde vi tydligt se att chefskapet i verkligheten 
fördelade sig på fler personer än vad som var fallet i den formella delegationsordningen. 
Projektansvariga är en grupp som är viktiga att fånga upp i fråga om delegering då de jobbar i 
skiftande förhållanden och ansvarar för ett flertal olika människor. Att de inte ingår i den 
formella delegeringen är enligt vår åsikt negativt då de själva ansåg sig ha arbetsmiljöansvar. 
Däremot hade de inte speciellt bra kunskap om AML, AFS och KSD: s delegationsordning något 
som kan ha påverkats av att de som grupp inte blivit uppmärksammade i detta hänseende. Trots 
detta ansåg majoriteten att de hade arbetsmiljöansvar något som kan kopplas till vad vi tidigare 
sagt om egenansvar. Detta är som sagt bra som en förebyggande åtgärd för att inga 
arbetsmiljöolyckor skall äga rum, men där den bristfälliga kunskapen skulle väga tyngre vid en 
eventuell rättegång. Vi anser att det är viktigt att inte företaget genom detta invaggas i en falsk 
förtroende att det är varje enskild anställd som kommer att få ansvaret för olyckor som denne 
hamnar i då detta inte är fallet om inte denne av uppsåt t.ex. satt en skyddsanordning ur bruk.  

Inom administration, konstruktion och försäljning svarade något färre än hälften att de hade 
arbetsmiljöansvar och lika många att de inte visste. Enligt gällande rätt är delegation av 
arbetsmiljöuppgifter inte särskilt viktigt inom kontorsarbete därför är det inte heller konstigt att 
delegeringen på denna avdelning är oklar. Det är likväl viktigt att det klargörs vem som har 
ansvaret för arbetsmiljön i och med att den psykosociala arbetsmiljön hamnat mer i fokus under 
de senaste åren. Det kanske inte är så väsentligt ifråga om straffrätten men ändå viktigt inte minst 
för arbetstagarnas hälsa och trivsel i arbetet. 



 
6.2.2 Kvalitativ undersökning 
För att se hur rekvisiten förhåller sig på individnivå och hur delegering i praktiken sker i ett led 
har vi valt att fokusera på fyra personer i den tänkta delegationsordningen och som för 
närvarande har chefsansvar.  Av det som framkom av intervjuerna ansåg respondenterna i likhet 
med svaren av enkätundersökning att de fått arbetsmiljöuppgifterna delegerade till sig genom 
konkludent handlande som framförallt gått till väga genom tradition och nedärvda uppgifter. 
Visserligen finns det enligt gällande rätt inget formkrav, något som teoretisk innebär att 
delegering har skett på ett korrekt sätt. Detta skapar emellertid oklarheter om vem som är 
ansvarig för de olika uppgifterna samtidigt som de ger upphov till tvivel om vilka rekvisit 
personerna uppfyller.   

Att få nedärvda uppgifter innebär att personen tar över sin föregångares arbete därav även 
arbetsmiljöarbete något som kan vara mycket negativt för personen som delegerat vidare då 
frågan om straffansvar dyker upp. Rekvisiten ingår i befattningen men är även personliga på det 
sättet att den som delegerat måste försäkra sig om att personen som mottar delegeringen har 
tillräckligt med kompetens, kunskap och erfarenhet. Detta ställer även höga krav på att 
chefsintroduktionskurser har dessa aspekter med i utbildningen.  

Intervjuerna förstärkte vad som framkommit av enkäten. Kunskapen om arbetsmiljöområdet var 
skiftande mellan de olika respondenterna där personen i den första intervjun hade bra kunskap 
och medan de övriga hade en lägre kunskap. Trots att alla intervjupersoner har chefsansvar 
påpekade samtliga att de inte hade erhållit den utbildning som de ansåg sig behöva för att 
bedriva ett effektivt och seriöst arbetsmiljöarbete. Något som enligt gällande rätt är ett viktigt 
rekvisit för att bli straffansvarig. Även frågan om hur informationen i ledet gick till och vem 
personerna rapporterade till var otydlig. Detta pekar enligt oss på att den formella 
delegeringsordningen inte fungerar i praktiken och negativt i fråga om vem som är ansvarig på 
avdelningen. Det finns en förmåga att den formella delegation stannar på vägen innan den når 
personen som i realiteten har hand om uppgifterna.   

Det visade sig att alla refererade till intervjuperson ett i frågor om vem som hade hand om 
arbetsmiljön och såg till att den var tillfredställande på just den avdelningen. Personen i fråga 
ansåg sig även vara ansvarig då respondenten sade att det ingick i deras arbete. Han har även en 
närmre fysisk placering till arbetstagarna än de övriga tre. Trots detta ansåg alla respondenter att 
de hade ett ansvar för att arbetsmiljön på arbetsplatsen och skulle vara ytterst ansvariga om något 
hände. Med bakgrund av rättspraxis på området finner vi att det inte kan vara möjligt att alla 
respondenter blir dömda för arbetsmiljöbrott såvida inte samtliga samtidigt handlat med 
uppsåt/oaktsamhet för att skada en arbetstagare. Detta är i teorin möjligt men något som i 
praktiken aldrig har prövats i domstol. Då vi ställde en hypotetisk fråga till samtliga respondenter 
tycker vi att det är intressant att analysera eventuella avgörande av domstol. För att se hur ett 
eventuellt straffansvar skulle fördela sig om en arbetsmiljöolycka ägde rum på grund av 
oaktsamhet och brister i arbetsmiljön, har vi valt att analysera frågan ur ett hypotetiskt 
perspektiv.  



 
6.2.2.1 Hypotetisk analys 
Då delegering är oklar inom avdelningen går ansvaret upp i ledet där samtliga rekvisit föreligger. 
Då VD: n har det yttersta ansvaret för arbetsmiljön på KSD och han själv medger att så är fallet 
skulle han mycket väl kunna åtalas för arbetsmiljöbrott trots att han inte har tillräckligt med 
kunskap för att behärska området. Detta beror på att han enligt lagen har det övergripande 
ansvaret och i praktiken en självständig ställning samt är fysiskt närvarande på företaget. Allt är 
dock beroende på huruvida han fullgjort sitt arbetsgivaransvar i den uppkomna situationen. Med 
arbetsgivaransvar avses att VD: n ser till att systematisk planera, leda och kontrollera att 
arbetsmiljön fungerar tillfredställande något som VD: n på KSD gjort genom att lyfta upp frågan, 
sett till att skyddsronder genomförs varje månad och att skyddskommittén går igenom 
rapporterna från skyddsronderna. Vi anser att domstolen med hänvisning till RH 2004: 93 därför 
skulle fria honom från arbetsmiljöbrott trots den oklara delegeringen.   

Om nu VD: n inte ser till att eventuella brister som rapporterats in åtgärdas, kan detta bedömas 
som oaktsamhet och därmed inte gjort vad som åligger honom enligt 3 Kap 2 § AML. Då går 
frågan vidare på delegeringsaspekten d.v.s. vem som i detta fall har hand om det specifika 
området där bristerna finns. Eftersom delegeringen var oklar så skulle VD: n i detta fall dömas 
för arbetsmiljöbrott. Detta beror emellertid på hur domstolen bedömer att övriga chefers ansvar i 
frågan. Trots den oklara delegeringen ingår vissa arbetsmiljöuppgifter i befattningen och skulle 
därför medföra att även andra chefer i ledet blev åtalade.   

Då alla intervjupersoner anser att en och samma har arbetsmiljöuppgifterna inom sin befattning 
på avdelningen kan detta i enlighet med NJA: 1993 sid. 245 medföra att personen åtalas för 
arbetsmiljöbrott trots att han återfinns längst ned i ledet. I fallet konstaterades att det trots en 
oklar delegering kan ansvaret ligga kvar lägre i ledet. Detta förutsätter dock att de högre cheferna 
anses ha fog för att förutsätta att just den personen skall bevaka arbetsmiljöfrågor inom 
avdelningen. Vid genomförande av intervjuerna framkom att så var fallet och vi anser att 
intervjupersonen uppfyller rekvisiten i gällande rätt. Detta är dock ett undantagsfall i rättspraxis 
där huvudregeln i NJA: 1991 sid. 247 står sig fortfarande. Där en oklar delegering alltid går upp i 
ledet där samtliga rekvisiter föreligger.   

Även om respondenterna i andra och tredje intervjun inte uppfyllde rekvisiten i lagen och 
delegeringen från VD: n till dem varit oklar, ligger ändå ett visst ansvar för arbetsmiljön på 
avdelningen. Det innebär att de tillsammans med VD: n kan bli dömda för arbetsmiljöbrott om 
de i sin position varit oaktsamma. Om de t.ex. har underlåtit att åtgärda brister i arbetsmiljön 
trots att de legat utanför deras arbetsmiljöuppgifter kan de bli åtalade för arbetsmiljöbrott. I 
NJA:1991 s.247 fastslogs att en arbetsgivare som passivt accepterar en säkerhetsbrist kan 
medföra fara för någons liv kan bli straffskyldig.  

För att klargöra frågan om vem som bär straffansvaret är det således alltid bäst att ha en 
delegering som är skriftlig, som i KSD: s fall. Om en delegering inte är klar är chansen stor att 
åklagaren väljer att åtala flera chefer samtidigt. Detta kräver en omfattande utredning som kan 
komma att påverka relationerna på arbetsplatsen och därmed arbetsmiljön för individerna i 
denna.   Med detta vill vi återigen påpeka hur svårt det är att teoretisk förutsäga verkligheten och 
den praktiska tillämpningen av gällande rätt. Vi tror att detta framförallt beror på ämnets 
komplexa och subjektiva karaktär som gör rekvisiten i gällande rätt svår att definiera och på 
förhand värdera.   



 
7 Slutsats 

 
I detta kapitel sammanfattas analysen viktigaste slutsatser varpå syftet med arbetet besvaras. 
Syftet med uppsatsen var att undersöka hur KSD: s föreslagna delegationssystem är uppbyggt 
och om den uppfyller kraven i gällande rätt. Detta har medfört att området blir belyst och att 
gällande rätt sammanfattas på ett mer överskådligt sätt än vad som är fallet idag.  

 

Av vad som framkommit i analysen kan vi tydligt se att syftet med arbetet delat sig i två olika 
frågor. Den första är huruvida den formella delegationen med delegeringspaketet uppfyller 
kraven i gällande rätt och den andra hur rekvisiten i gällande rätt informellt uppfylls i praktiken 
och därmed om den tänkta delegationsordningen är möjlig. Här såg vi väsentliga skillnader som 
framförallt yttrade sig vid frågan om straffansvaret då det är här konsekvenserna av ett felaktigt 
delegationssystem visar sig.   

Formellt kommer delegering från VD: n till cheferna att ske skriftligen till de personerna med 
chefansvar inom företaget. Detta förenklar bevisningen samtidigt som möjlighet att påverka sitt 
arbetsmiljöområde genom godkännande och returnering av arbetsmiljöuppgifter finns och visar 
på att dokumenten i delegationspaketet i sin helhet uppfyller kraven i gällande rätt. Detta 
fungerar emellertid som en formell vägledning för hur delegering skall gå till inom 
arbetsmiljöområdet. Men kan inte i sin egenskap av formellt dokument sägas frånta VD: n sitt 
ansvar eller förebygga brister i arbetsmiljön då rekvisiten i detta hänseende är grundläggande. 
Därför blir resultatet av den empiriska undersökning betydelsefullt som komplement till den 
dokumenterade delegeringssystemet. Här kunde vi se att flera av de rekvisit som ställs för en 
korrekt utförd delegering inte var uppfyllda hos flertalet chefer.   

Det kan med andra ord sägas att det formella delegeringspaketet motsvarar kraven i gällande rätt 
men att den i praktiken inte följs. Något som medför att den föreslagna delegeringsordningen 
inte blir rättsligt giltigt, då cheferna som ingår i denna inte uppfyller rekvisiten i gällande rätt. 
Det gör att ansvaret inte kan fördelas inom organisationen på ett tillfredställande sätt vilket i sin 
tur kan orsaka säkerhetsbrister i arbetsmiljön och därför bör åtgärdas så snabbt som möjligt.                 



 
8 Rekommendationer 

 
Som framgått av analysen uppmärksammade vi en rad olika problemområden under arbetets 
gång. Företaget eftersökte rekommendationer på hur problematiken med delegering inom 
arbetsmiljöområdet kunde lösas. Dessa av oss gjorda rekommendationer redovisas  i detta 
kapitel.  

 

Då KSD: s delegeringspaket är mycket väl utarbeta avser vi inte att någon revidering på denna 
punkt bör ske. Det finns trots det nyss sagda en del som i praktiken bör åtgärdas och fokus bör 
enligt oss ligga inom detta område. Det handlar om hur rekvisiten i gällande rätt uppfylls så att 
de personer som skall ha ansvaret enligt delegationsordningen erhåller den kompetens som krävs 
för genomförandet. Vi har under arbetets gång ställt oss frågande till om det verkligen är 
realistiskt att ha en så övergripande delegationsordning som idag är tänkt. Som tidigare sagt finns 
det alltid ett ansvar inom chefsansvaret i och med tjänsteansvaret. Därför tycker vi att företaget 
inte skall vara rädda att frångå den formella organisationsstrukturen på företaget och istället utse 
ett mindre antal personer till att bli arbetsmiljöansvariga inom de fysiska ramarna som de jobbar 
inom.   

Genom den empiriska undersökningen och framförallt intervjuerna har det framgått att det i 
realiteten är en av fyra personer i samma led som jobbar med dessa frågor. Genom att kartlägga 
vilka som har intresset och kunskapen som krävs kan företaget delegera direkt från VD till de 
ansvariga personerna på företaget. Detta motverkar också problematiken med att delegationen 
tidigare har haft en förmåga att stannar på vägen innan den når personen som i realiteten har 
hand om uppgifterna. Vi anser att det framförallt gäller vid huvudkontoret där det finns flera 
arbetsmiljöansvariga i samma korridor, något som inte är befogad med tanke på hur säkert 
kontorsarbete är i fråga om fysiska skador. Om företaget väljer att göra på detta sätt är det 
angeläget att arbetstagarna upplyses om vem det är har ansvaret för arbetsmiljön i t.ex. deras 
korridor.   

Vi ser det som viktigast att den som blir ansvarig har ett intresse av arbetsmiljöfrågor. Det är 
enligt oss bättre med några få intresserade som har god kunskap än 10 ointresserade personer 
med låg kunskap. På detta sätt kan företaget hålla nere kostnaderna för resurserna som detta 
kräver och samtidigt få en plattare organisation inom arbetsmiljöfrågorna som förenklar 
informationen och kommunikationen mellan medarbetarna inom organisationen. Om detta skulle 
ske är det centralt att personerna får den tid som krävs för arbetsmiljöarbetet och att personerna 
premieras av företagsledningen. När det gäller de övriga resurserna har företaget ett väl utarbetat 
system för att tillhandahålla dessa. Därför anser vi inte att något bör förändras i denna aspekt.  

Om nu KSD väljer att ha den föreslagna delegationsordningen med 38 chefer är det 
grundläggande att rekvisiten i gällande rätt uppfylls. Personerna som fått arbetsmiljöuppgifter 
delegerat till sig skall ha kunskapen, erfarenheten, befogenhet och resurserna som krävs för 
arbetet. Det är viktigt att allt dokumenteras på papper då det har visat sig vara slagkraftig vid 
rättegång. Då alla 38 personer i delegeringsordningen är chefer finns en inbyggd befogenhet att 
hantera arbetsmiljöfrågor i och med befattningen. Vår undersökning har dock visat att det bör 
klargöras för cheferna t ex vilken möjlighet de har att ålägga disciplinära åtgärder och delegera 
ansvaret vidare. Detta gäller framför allt för projektledarna som varit en undangömd grupp som 
inte framgår av delegationsordningen. Deras roll bör tydliggöras och ingå i delegationsordningen 
i den mån det är möjligt med tanke hur mångskiftande projekt kan vara. De hade som grupp den 
lägsta kunskapen om vilket ansvar som ingick i deras befattning, något som ytterligare betonar 



 
vikten av att klarlägga deras ansvarsområde. Vi rekommenderar därför att företaget fortlöpande 
ser över delegationsordningen och om revidering är nödvändig. Vid samtal om 
organisationsförändringar bör arbetsmiljöaspekten tas upp till diskussion och se hur det påverkar 
delegationsordningen. På detta sätt säkerställer KSD att rutinerna följs och rekvisiten i gällande 
rätt uppfylls.  

Oavsett hur KSD väljer att gå tillväga vid valet av arbetsmiljöansvariga är det ytterst viktigt att 
detta kommuniceras på lämpligt sätt ut i organisationen. Detta är viktigt dels för att arbetstagarna 
skall veta vem de skall vända sig till vid arbetsmiljöärenden och dels för att gråzoner mellan de 
ansvariga skall suddas ut. Att dessa gråzoner existerar i dagens läger har visat sig genom vår 
empiriska undersökning.  

Då resurser finns och erfarenhet inte kan skyndas anser vi att de stora insatserna bör bestå av 
utbildning i olika former. Även om kurser är det vanligaste sättet att tillgodose att cheferna har 
den kunskap som krävs finns det ytterligare sätt att ge cheferna denna kunskap och erbjuda 
cheferna en utbildning. Här tycker vi det är grundläggare att upphandla en utbildning som är 
specifik för KSD där t ex delegeringspaketet och dess innebörd, innehåll och funktion gås 
igenom. Vi ser gärna att personalavdelningen genomför denna utbildning så att den blir så 
förankrad i KSD: s arbetsmiljöarbete som möjligt. Det är även viktigt att kunskap om AML och 
AFS finns och utbildning kring de aktuella lagen erbjuds då det kan påverka chefernas 
straffansvar vid en arbetsmiljöolycka. Det är viktigt att personen är medveten om 
konsekvenserna som ett arbetsmiljöansvar enligt BrB innebär innan de godkänner delegeringen. 
Inte bara för deras egen skull utan även för VD: n då han blir ytterst ansvarig om delegeringen 
inte är korrekt utförd och rekvisiterna inte uppfylls.    

Ytterligare åtgärder är att revidera introduktionskursen för chefer och se till att frågor om 
arbetsmiljö får en högre prioritet. Det framgick också av den empiriska undersökningen att 
cheferna till 70 % hade en teknisk utbildning där personalfrågor kan tänkas ha en undanskymd 
roll i utbildningen vilket gör att detta måste tillgodoses när de blir chefer. Vi rekommenderar att 
företaget även värderar arbetsmiljökompetens vid chefrekryteringar. På detta sätt säkerställs att 
rekvisiten är uppfyllda alternativt att det åtgärdas tidigast möjligt. Det är även betydelsefullt i 
och med framtidens krav på kunskap om de psykosociala faktorerna i arbetet. Vid överlämning 
från tidigare chefer kan även detta ses över så att kunskapen blir mer praktisk än de teoretiska 
utbildningarna. Arbetsmiljöfrågor bör även diskuteras vid personalutvecklingssamtal, inte minst 
när chefernas själva har rollen som arbetstagare. Detta ger chansen till uppföljning och översyn 
av bristande kunskap.   

Slutligen anser vi att arbetsmiljöfrågor bör implementeras på alla nivåer och områden av 
företaget med syftet att på sikt införlivas i företagskulturen. Arbetsmiljöfrågorna bör ingå som en 
naturlig del av varje projekt, beslut, befattning och avtal. För att säkerställa medarbetarnas 
säkerhet och trivsel i arbetet och inte minst kunna användas som en konkurrensfördel.   

8.1 Framtida forskning 
Under arbetets gång har olika problemområden kring arbetsmiljön och delegering av 
arbetsmiljöuppgifter uppenbarat sig. Dessa har på grund av den knappa tiden inte kunnat 
behandlas av oss men kan utgöra en grund för framtida forskning på företaget.  

Då KSD är ett stort företag som till sin hjälp anlitar inhyrd arbetskraft anser vi att ansvarområdet 
för dessa arbetstagare bör ses över. Främst då en stor procentuell del av personalen på KSD 



 
sysselsätts på detta sätt och det snarare verkar öka än minska i omfattning. Bemanningsföretag 
och konsultverksamhet är en näringsgren som under senare år expanderat kraftigt vilket 
ytterligare stärker vikten av att se över arbetsmiljöansvaret på detta område. Även om 
bemanningsföretaget enligt lag har ett ansvar för de uthyrda arbetstagarna har samtidigt den som 
hyr in ett s.k. samordningsansvar på arbetsplatsen som innebär att se till att arbetsmiljön fungerar 
tillfredställande och är säker att arbeta i. Det är uppenbart att dessa arbetstagare kan fall mellan 
stolarna och ett sätt att säkerställa att detta inte händer anser vi som betydelsefullt. Gällande rätt 
på området är i dagsläget knapphändigt men har uppmärksammas i EU och kommer säkerligen 
att ligga till grund för flera framtida lagförslag. Genom att se över frågan och vidta förebyggande 
åtgärder kommer KSD vara bättre rustade inför framtiden och ligga ett steg före sina 
konkurrenter.  

Under arbetet uppmärksammade vi en grupp arbetstagare med chefansvar som i den formella 
delegationsordningen inte framkom. Det handlar om projekt och utstationerade arbetstagare som 
sysselsätts i på detta sätt. Vi har delvis berört problematiken genom den analysen men det finns 
mer som vi tycker kan göras på detta område. Det gäller framförallt det speciella förhållanden 
som de arbetar under där utstationering ingår. När ett projekt startas utomlands innebär det stor 
problematik då ländernas lagstiftning i många fall kan skilja sig åt och krocka med varandra. 
Detta ställer höga krav på projektarbetare att ha kunskap om arbetsmiljöregler i de länder de 
arbetar inom. Vi ser även en problematik i den sporadiska formen som arbetet bedrivs på. Då den 
fysiska placeringen samt arbetstagare, kunder, resurser m.m. hela tiden förändras.  

För att veta hur delegeringsproblematiken skall lösas kan det vara värdefullt att se hur andra 
företag har gått tillväga i denna fråga.  Genom en s.k. benchmarking kan KSD jämföra detta 
delområde med andra företag och få nya infallsvinklar på hur problemet eventuellt skulle kunna 
lösas. Då KSD ingår som en del i Metso Paper AB borde det vara möjligt att inom koncernen ta 
lärdom av liknande problematik inom andra delar av organisationen. Detta bidrar samtidigt till 
att resurser sparas då resurserna är mer lättillgängliga samtidigt som koncernen blir mer enhetligt 
då systemet för de olika bolagen överensstämmer.                 
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Till dig som arbetar på Metso Paper Karlstad AB och har 
arbetsmiljöansvar. 

  

Vi är två studenter från Karlstads universitet som just nu praktiserar på Metso Paper Karlstad 
AB och har som uppgift att skriva om arbetsmiljöansvaret och delegering av arbetsuppgifter 
här på KSD. 

 

Kunskapen om arbetsmiljöansvar och delegering av arbetsuppgifter är många gånger 
bristfälliga i olika typer av organisationer, men är av stor vikt för såväl arbetsgivarens som 
arbetstagarens säkerhet och trivsel. Därför skickar vi nu ut detta frågeformulär till dig och ca 
40 andra personer som har eller kommer att få arbetsmiljöuppgifter med åtföljande ansvar 
delegerade till sig. 

 

Då vårt arbete till stor del bygger på uppgifterna från denna enkät, är det viktig för oss att ni 
besvarar frågeformulären. Det är självklart frivillig, men det skulle höja undersökningens 
kvalitet samt hjälpa till att analysera KSD: s organisation för att eventuell förbättra och lyfta 
upp viktiga frågor.  

 

Dina svar kommer att behandlas konfidentiell! Svara gärna så fullständigt som möjligt på 
alla frågor. Vi kommer att samla in alla frågeformulär efter en veckas tid, men du får gärna 
komma med frågor och funderingar innan dess. Vi sitter i rum 110 på ekonomiavdelningen. 
Du kan alltid nå oss på följande nummer;  
Scarlett Roa Brynildsen: 076-2686096 och Patrik Holmstedt: 070-6032706  

 

Du kan även skicka E-post till oss på följande adress: patrholm02@student.kau.se. 

    

Tack på förhand för din medverkan! 

    

Karlstad, den 14 november 2005. 

  

Undersökningsledare: 

 

Scarlett Roa Brynildsen & Patrik Holmstedt 



  
Enkät om delegering av arbetsmiljöuppgifter med 
åtföljande arbetsmiljöansvar   

Utbildning:  ______________________________________________________ 
Antal år i yrket: ______________________________________________________ 
Jag jobbar inom Produktion   Projekt Administration      

Annat: _____________________________   

1. Har du ansvar för arbetsmiljöuppgifter Ja  Nej  Vet ej      
     

Om ja, vilka?: 
___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________   

2. Hur lång erfarenhet av arbetsmiljöansvar har du?  

ca__år   

3. Hur många personer har du arbetsmiljöansvar för?   

      Inga     1-10st      11-20st      21-30st       31-40st       Över 40st    

4. På vilket sätt har du fått  
arbetsuppgifter tilldelat dig Muntligt Skriftligt Konkludent97      Vet ej    

     

5. Är du nöjd med det ansvarområde du har tilldelats?   

        Mycket missnöjd      Ganska missnöjd      Varken eller       Ganska nöjd       Mycket nöjd    

6. Finns det något du vill ändra i ditt ansvarområde?: 
____________________________________________________________________  
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________  

                                                          

 

97 Med konkludent menas att det genom tradition, befattningsbeskrivning, anställningsavtal eller dylikt har 
tilldelats uppgifter. 



  
7. Har du kunnat påverka vilka uppgifter som du skulle ansvara för/få delegerat till dig? 
                                                             
    Ja   Nej 
       

Om ja hur då?: 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________   

Om nej, varför inte?: 
___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________    

8. Har du delegerat ditt ansvarområde vidare?                              Ja   Nej 
                                                                                             

Om ja, till vem (yrke, titel) och varför?: 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________               
__________________________________________________________________________   

Om nej, varför inte? 
 _________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________              
 _________________________________________________________________________    

9. Känner du till de övriga i organisationen som har arbetsmiljöansvar? Ja   Nej  

Kommentar: 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________  



   
10. Hur bedömer du din kunskap inom följande områden    

               AML98      AFS99 KSD: s100  

    fördelning av arbetsmiljöuppgifter 
    med åtföljande arbetsmiljöansvar  

Mycket bra      
Ganska bra     
Varken bra eller dålig              
Inte speciellt bra              
Inte alls bra                 

11. Anser du dig har tillgång till följande resurser/befogenheter:      

            Ja         Nej         Vet ej  

Tillgång till ekonomiska medel         
Tillgång till statistik (Löne-, tid-, sjukstatistik)  
Har du den tid som krävs för arbetsmiljöarbetet    
Skriftlig sammanställning av olycksfall/tillbud       
Riskbedömningar    
Handlingsplaner    
Möjlighet att ålägga disciplinära åtgärder till de             
arbetstagare som ej följer arbetsmiljöregler   

12. Vilka övriga resurser anses du ha som hjälper dig I ditt arbetsmiljöarbete: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
________________________________________________________________________   

    
13. Vilka resurser saknar du? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
________________________________________________________________________   

Övriga kommentarer du önskar delge: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
________________________________________________________________________   

                                                          

 

98 AML - Arbetsmiljölagen 
99 Arbetsmiljöverkets föreskrifter 
100 Metso paper Karlstad AB 
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Intervjuguide  

 
Vilken utbildning har ni? 

 
Hur länge har ni haft er nuvarande position? 

 
Vilken erfarenhet av arbetsmiljöfrågor har ni?  

 

Hur gick det till när ni fick era nuvarande arbetsmiljöuppgifter delegerade till er? 

 

Vilken kunskap, befogenheter och resurser har ni för att utföra 

arbetsmiljöuppgifterna? 

 

Har ni delegerat arbetsmiljöuppgifter vidare och isåfall till vem och varför? 

 

Har ni tagit del av KSD: s delegeringspaket? 

 

Har ni fått utbildning eller kompetensutveckling i fråga om arbetsmiljön? 

 

Vet ni vem som har den övergripande ansvaret över arbetsmiljön på er avdelning? 

 

Vem anser ni skulle bära ansvaret om en arbetsmiljöolycka ägde rum på er 

avdelning?   


