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Abstract 

This paper deals with what a good work environment means. There is no precise definition of 
“work environment” in the Swedish legal document, but in short, it includes the mental, physical 
and social experiences of an employee in his work. In order to ensure the well being of workers 
in Sweden there are a number of provisions and regulations like AML.1  
  
To obtain the current law, I have studied legislation and court cases relating to work 
environment. AML:s purpose is to prevent accidents and ill health at work. The law therefore 
take a view on job content and not only on prevention. A principle rule is that the work must be 
related to the particular nature of the work and community development. In addition, employees 
and employers are jointly responsible for achieving a good work environment. The cases I have 
studied showed a number of conclusions for those who violate labor law. Among other things, it 
was found that staff repeatedly taking a cavalier attitude towards safety in the workplace can be 
terminated from work with reasonable grounds for dismissal. 
  
One of the principal regulations is that of systematic environmental work, abbreviated SAM in 
swedish. The regulation means that employers must systematically investigate, implement and 
monitor activities so that accidents and ill health at work is prevented and so that a satisfactory 
work environment is achieved. In addition, there are also regulations on working alone, violence 
and intimidation in the workplace and victimization.  
 
Also, the psychosocial component is important to consider, why I’ve chosen to include a chapter 
on the consequences of a mentally unsatisfying work environment. The psychosocial work 
environment covers such as workplace equipment, workplace accidents and injuries, working 
alone, violence and intimidation in the workplace and victimization. 
  
In the paper, I also wanted to come up with technical solutions regarding the improvement of the 
work environment. One of the solutions which I came to was that a regulatory system similar to 
that found in Denmark is to be preferred to the Swedish system, which many times is both 
complex and difficult to understand at first glance. 
 
Conclusionly it can be said that a good work environment is the one where the employer has 
implemented a good systematic work and took into account both the worker's mental and 
physical needs. The work must be documented for the best results and it is a good idea to keep 
statistics on accidents to see whether the workplace situation is improving or deteriorating. 
 

                                                             
1 Arbetsmiljölagen. 
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1 Inledning 
Denna uppsats skall ta upp vad en god arbetsmiljö innebär och hur man kan uppnå den. Vad 
behöver arbetsgivare ta hänsyn till under arbetsplatsens utformning och vad kan arbetsgivare 
göra för att förbättra arbetsförhållandet? Vad kan man göra för att förhindra arbetsplatsolyckor? 
Arbetsmiljöbegreppet är viktigt för att förstå individers välmående på arbetsplatsen. En god 
arbetsmiljö bidrar till goda resultat vilket främjar både privata och offentliga arbetsgivare samt 
samhället i helhet.  
 

1.1 En god arbetsmiljö  
Anställning ses som en samarbetsform, som grundar sig i människans benägenhet att som social 
varelse underordna sig för ett gemensamt mål genom att uppge sin frihet och självbestämmande 
rätt.2 En viktig förutsättning för individers självuppfyllelsemål är dock möjligheten att få arbeta 
och därmed bidra till samhällsutvecklingen. Förmågan till samverkan och kraftsamling har med 
stor sannolikhet haft betydelse för uppkomsten av den moderna välfärdsstaten och anställningen 
är även en form av samarbete som gynnas i sysselsättningspolitiska sammanhang eftersom de 
mänskliga resurserna utnyttjas optimalt samtidigt som den enskildas försörjning tryggas.3 
Därmed kan det sägas att arbete skapar sociala nätverk och för många beror ett värdigt liv på att 
ha ett arbete med en fast inkomst. En god arbetsmiljö är dock villkoret för att uppfylla det förut 
nämnda självuppfyllelsemålet. Arbetsgivare och arbetstagare skall tillsammans se till att 
arbetsmiljön är tillfredställande och det finns olika sätt att uppnå detta på men ändå är det många 
arbetstagare som inte trivs på sin arbetsplats. Trivseln har att göra med både den fysiska och den 
psykosociala miljön på arbetsplatsen.  
 
Det är även viktigt att kunna förhindra arbetsplatsolyckor, som trots vidtagna åtgärder är vanligt 
förekommande. Arbetsmiljöverkets, härefter AV, statistik visar att arbetsplatsolyckor med dödlig 
utgång ökade mellan år 2005 och år 2007. Detta har dock avtagit efter andra halvan av år 2008 
och under år 2009 har minskningen fortsatt till en ny lägstanivå.4 Av de 105 000 arbetsskador, 
som har rapporterats och registrerats under år 2008 och till och med det första kvartalet år 2009, 
var huvudantalet arbetsolyckor. Antalet skador som medförde sjukfrånvaro var 28 000 och 
52 000 var sådana skador som inte ledde till sjukfrånvaro.5 
 

                                                             
2 Källström, K & Malmberg, J. Anställningsförhållandet s 19.  
3 A. a. s 19.  
4 Arbetsmiljöverket.  
5 Arbetsmiljöstatistik Rapport 2009:1 – Arbetsskador 2008 s 9.  
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1.2 Syfte och frågeställning 
Syftet med denna uppsats är att undersöka svensk arbetsmiljölagstiftning och utifrån lagen belysa 
problematiken kring denna. Ytterligare ett syfte är att ta fram tekniska lösningar som 
arbetsgivaren kan använda sig av vid förbättrandet av arbetsmiljö- och säkerhet på arbetsplatsen.  
 
Arbetsmiljölagen (1977:1160), AML, är en ramlag, som innehåller få precisa regler. I stora drag 
beskriver den vilka krav som ställs på arbetsmiljön och vad som förväntas av de olika aktörerna 
på arbetsplatsen. För att få klarhet i vad en god arbetsmiljö innebär kommer uppsatsen bland 
annat att ta upp tillfredställande arbetsmiljö, hur arbetsplatsen skall vara utformad för att ge 
arbetstagarna full tillfredställelse både psykosocialt och fysiskt samt arbetsmiljöbrott ur ett 
straffrättsligt perspektiv. Vidare har arbetsplatsolyckor med dödlig utgång enligt statistik från 
AV minskat och jag skall försöka svara på hur detta kommer sig. Vilka åtgärder kan tas av 
arbetsgivaren för att förhindra dödsfall och olyckor i samband med arbetsplatsen? Har 
arbetstiden något samband med arbetsplatsolyckor?  
 
Den huvudfråga som skall besvaras i uppsatsen är vad en god arbetsmiljö innebär. Problematiken 
är som ovan beskriven, AML är en ramlag. Hur vet man då exakt vad som gäller? Är lagen lätt 
att kringgå? Även förhållandet mellan den enskilda och det offentliga kommer att tas upp i 
samband med det straffrättsliga perspektiv som finns i uppsatsen. Hur förhåller civilrätten sig till 
offentligrätten när det kommer till arbetsmiljöbrott? 
 

1.3 Metod  
Uppsatsen är skriven utifrån en rättsdogmatisk metod, vilket betyder att jag har utgått ifrån de 
traditionella rättskällorna, vilka är lagar och förordningar, förarbeten, prejudikat samt doktriner.6 
Särskild fokus har lagts vid lagtext och föreskrifter från AV.  
 
Den rättsdogmatiska metodens mål är att framställa rättsordningen, som ett sammanvuxet 
nätverk av huvudregler och undantag. Traditionella medel, som argumentation och lagens 
ändamål har sin plats i systemet. Gällande regler på olika områden och dessa områdens struktur 
beskrivs av rättsdogmatiken för att beskriva rättens yttre system. Rättsdogmatiken innefattar 
värderande ståndpunkter, som visserligen skiljer sig från rent moraliska ståndpunkter eftersom 
bundna rättskällor har en större betydelse i rättsdogmatiken än i moralen. Eftersom värderingarna 
utgör rättsdogmatikens nödvändiga beståndsdelar är en värderingsfri dogmatik endast en dröm.  
Vidare är rättsdogmatiken så att säga deskriptivnormativ, vilket innebär att den inte är helt 
deskriptiv och inte heller rent normativ. Med andra ord är den inte helt beskrivande samtidigt 
som den inte är rent normgivande heller. Rättsdogmatiken arbetar vidare med olika 
abstraktionsnivåer för att systematisera rätten under övergripande principer, bland annat 

                                                             
6 Lehrberg, B. Praktisk juridisk metod s 178.  
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 konkret beskrivning av rättsfall och analys av rättsfall, 
 utarbetning av olika tekniska lösningar, 
 lagtolkningslära,  
 framställning av olika rättsliga institutioner och allmänna läror samt 
 moralfilosofiska läror. 

Juridikens allmänna läror tas även upp av rättsdogmatiken. Traditionell rättskällelära och juridisk 
argumentationslära omfattas av den generella rättsdogmatiken och bildar en viktig del av den 
allmänna rättsläran, vilket omfattar problemområden som bland annat 

 beskrivning av olika slags rättskällor och juridiska argumentationer samt beskrivning av 
rättsordningens struktur, 

 analys av grundläggande juridiska begrepp, 
 undersökning av rättskällors legitimitet, auktoritet och vikt i juridisk argumentation samt 
 utvärdering av juridisk argumentation.7 

Jag har valt den rättsdogmatiska metoden av flera skäl. Denna metod arbetar bland annat med 
utarbetning av olika tekniska lösningar, detta är ett av målen med uppsatsen, nämligen att 
utarbeta potentiella lösningar för att uppnå en så god arbetsmiljö som möjligt. Lösningarna skall 
sedan presenteras i den slutliga analysen. Rättsdogmatiken är deskriptivnormativ, vilket även 
uppsatsen är med tanke på att den till stor del beskriver de lagrum som arbetsgivaren har att följa 
när han utformar arbetsplatsen och för att garantera en så bra arbetsmiljö som möjligt för sina 
anställda. Uppsatsen beskriver även en rad rättsfall och analyserar dessa för att komma fram till 
gällande rätt.  
 

1.4 Disposition 
Jag har valt att ha en tematisk disposition vilket innebär att ämnet delas in i olika aspekter eller 
delteman. Översiktligt är uppsatsen indelad i tre delar: inledning, avhandling och avslutning. 
Varje deltema är även indelad i underrubriker vilket framgår av uppdelning härunder där jag har 
delat in ämnesområdena var för sig.  

1: Ämnesbeskrivning – syfte, frågeställning och metodval. 
2: Arbetsmiljöreglering. 
3: Vad innebär en god arbetsmiljö? Vad innebär psykosocialt arbetsmiljö? 
4: Kontroll av arbetsmiljön. 
5: Brott mot arbetsmiljön. 
6: Rättsläget. 
7: Analys och slutsats. 
 
 
                                                             
7 Peczenik, A. Juridikens allmänna läror, SvJT 2005 s 249-253.  
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2 Arbetsmiljöreglering 
Vad innebär en god arbetsmiljö? För att finna svaret på den frågan får man vända sig till de olika 
författningar och föreskrifter som finns tillgängliga inom ämnet. I den svenska lagtexten 
definieras inte vad en god arbetsmiljö innebär, istället utgår lagstiftaren från att det är en 
självklarhet för tillämparen. Innehållet i arbetsmiljöbegreppet är under ständig utveckling och 
förändring. Det kommer hela tiden ny teknik, nya arbetsformer och ny kunskap. Det är de 
psykiska, fysiska och sociala upplevelserna en arbetstagare har i sitt arbete som enklast beskriver 
vad begreppet arbetsmiljö innebär.8   
 
I detta kapitel kommer relevanta författningar och föreskrifter att tas upp för att ge ett så utförligt 
svar som möjligt på den ovan ställda frågan. Även EU-direktiv kommer att tas upp.  
  

2.1 Arbetsmiljölagen 
AML är en bra utgångspunkt för reglering kring arbetsmiljöarbetet. Denna kompletteras genom 
föreskrifter från AV och andra lagar. AML tillkom efter ett beslut av den så kallade 
arbetsmiljöutredningen som 1976 kom ut med betänkandet SOU 1976:1 Arbetsmiljö.9 
 
Sedan AML kom ut i dess originalform har en rad ändringar skett. Bland annat infördes 1986 
regler om företagshälsovård samt om arbetsanpassning och rehabiliteringsverksamhet. År 2000 
byttes den gällande paragrafen om företagshälsovård ut enligt vilken det numera är arbetsgivaren 
som ansvarar för att det finns den företagshälsovård som arbetsförhållandena kräver. Det 
infördes även en definition av vad företagshälsovård innebär och i samband med de senaste 
ändringarna som tillkom år 2010 har elevers och studerandes medverkan i arbetsmiljöarbetet 
stärkts och förtydligats.10 

2.1.1 Syftet med arbetsmiljölagen 
AML innefattar allt arbete och det har ingen betydelse ifall arbetet utförs i privat eller offentlig 
verksamhet. Lagen trädde i kraft 1978 och ersatte den tidigare arbetarskyddslagen (1949:1). 
Anledningen till varför utredningen föreslog en ny arbetsmiljölagstiftning var bland annat den 
tekniska samhällsutvecklingen och de brister som fanns på arbetsplatserna gällande säkerhet. 
Den utveckling som har skett har inte bara varit positiv även om den har givit förutsättningar för 
en kraftig välfärdsökning. Många typer av fysiskt tung och nedslitande arbete hade kunnat 
undvikas genom tekniken. Enligt utredningen kan det dock fastslås att den allmänna standarden 
på många arbetsplatser har ökat.11 

                                                             
8 Iseskog, T. Arbetsmiljö för alla s 7.  
9 Prop. 1976/77:149 s 19.  
10 Arbetsmiljölagen med kommentarer s 5 & 10. 
11 Prop. 1976/77:149 s 25. 
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Ändamålet med AML är att förebygga olycksfall och ohälsa i arbetet för att uppnå en god 
arbetsmiljö, därmed tar lagen även sikte på arbetets innehåll och inte bara på det förebyggande 
arbetet. En god arbetsmiljö skall bland annat ge arbetstillfredställelse, gemenskap och personlig 
utvecklig. AML:s portalparagraf tar med andra ord sikte på den psykosociala miljön. Lagen har 
även anpassats till Reach12 som är EU:s kemikalielagstiftning. Enligt 1:2 st. 6 har arbetstagare 
rätt att få reda på information om kemiska ämnen enligt artikel 35 
kemikalieregistreringsförordningen och vilka beredningar som används i yrket eller som 
arbetstagarna kan komma att exponeras för. 
 
Ytterligare ett syfte med AML är att reglera arbetsmiljö vid fartygsarbete varför även denna form 
av arbete kom att omfattas av lagen vid dess bearbetning år 2003. AML:s bestämmelser skall 
följas av de som arbetar på fartyg, dock finns det fortfarande en del skillnader när det gäller 
tillsynen, som has om hand av transportsstyrelsen även om viss hjälp ges utav AV. Med den nya 
paragrafen 1:2 a AML har det bestämts att även utländska fartyg, som kommer till Sverige, 
måste ha en tillfredställande arbetsmiljö och följa de regler som gäller för exempelvis 
samordning vid arbete med lastning och lossning.13 
 
Slutligen är AML:s syfte att se över arbetsmiljöförhållandet för alla som omfattas av 
arbetstagarbegreppet. AML gäller för elever, studerande och de som genomgår värnplikt, dock 
gäller inte reglerna om skyddsombud och skyddskommittéer samt vissa regler om åldersgränser, 
arbetstider och register vid läkarundersökning. Det finns istället särskilda föreskrifter om 
elevombud. Således omfattar AML elever från och med förskolan upp till studerande vid 
universitet och högskola. Barntillsyn och kurser av övervägande hobbykaraktär faller utanför 
lagen. På samma sätt som elever likställs de som har arbetsskyldighet under vård i anstalt och 
detsamma gäller för de som genomgår värnplikt, har totalförsvarsplikt och civil tjänsteplikt. 
Kasernerna där dessa uppehåller sig anses vara bostäder och faller därmed utanför 
arbetsmiljölagen.14 

                                                             
12 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och 
begränsning av kemikalier: Reach är förkortning för Registration, Evaluation, Authorization of Chemicals.  
13 Arbetsmiljölagen med kommentarer s16. 
14 A.a.s 16-17.  
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2.1.2 Lagens närmare innehåll 
I AML:s första kapitel tar lagstiftaren upp lagens syfte och tillämpningsområden. 
Portalstadgandet i 1:1 AML talar om grundtanken med lagen, det vill säga, förebyggandet av 
ohälsa och olycksfall. Därefter i 1:2 AML tas lagens tillämpningsområden upp, det vill säga i 
vilka verksamheter lagen är tillämplig. Lagen gäller alla verksamheter där arbetstagare utför 
arbete åt arbetsgivaren. AML omfattar numera även utländska fartyg inom Sveriges 
sjöterritorium enligt 1:2a. I första kapitlet framgår även att studenter anses vara arbetstagare. 
 
I 2 kap. AML anges allmänna krav som ställs på arbetsförhållandena. Bestämmelserna i detta 
kapitel är allmänna och huvudsyftet med bestämmelserna är att dra upp ramarna för regeringens 
och AV:s föreskrifter. 
 
I 3 kap. AML talas om ansvaret för arbetsmiljön. Där stadgas att det är arbetsgivarens och 
arbetstagarens gemensamma skyldighet att åstadkomma en god arbetsmiljö men det är 
arbetsgivarens ansvar att vidta de åtgärder som krävs för att förhindra olyckor och dödsfall. I 
3:2a AML stadgas om systematisk arbetsmiljöarbete, SAM, som innebär att arbetsgivaren skall 
systematiskt planera, leda och kontrollera verksamheten för att upfylla de krav som finns 
föreskrivna. Det är även arbetsgivaren som har den informativa uppgiften, han skall se till att 
arbetstagarna är medvetna om de risker arbetet i fråga innebär och att arbetstagaren har alla de 
kunskaper som krävs för att genomföra ett visst arbete. Kapitlet innehåller även bestämmelser 
som reglerar hur man löser problemet med gemensamt arbetsutrymme, det vill säga när två olika 
verksamheter delar lokaler eller befinner sig i samma byggnad.  
 
4 kap. AML tar bland annat upp AV:s rätt att utfärda föreskrifter. AV ges rätt att meddela 
föreskrifter om villkor för tillverkning, användning samt märkning eller annan 
produktinformation enligt huvudregeln i 4:1 p. 1 AML. Även föreskrifter som förbjuder 
utsläppet av en vara på marknaden kan meddelas eller föreskrifter med särskilda villkor eller 
begränsningar får meddelas.  
 
I 5 kap. AML stadgas om minimiålder för arbetstagare, vilka arbeten den minderåriga får 
anställas till att utföra samt arbetstider för den minderåriga.  
 
I följande kapitel 6 AML stadgas om samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare. De skall 
tillsammans bedriva en på lämpligt sätt organiserad arbetsmiljö. Där finns bestämmelser om 
skyddsombud och dennes arbete. I 7 kap. AML finns regler om tillsyn. Det är AV som utövar 
tillsyn över att AML och att de utfärdade föreskrifter som finns följs. I kapitlet finns 
bestämmelser om vilka skyldigheter de olika verksamheterna har gentemot tillsynsmyndigheten.  
AML:s 8 kap. talar om påföljd för den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot de 
utfärdade föreskrifterna eller AML och i det avslutande 9 kap. AML står det om överklagande.  
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2.2 Arbetsmiljöförordningen  
Arbetsmiljöförordningen (1977:1166), AMF, har utfärdats av regeringen och kompletterar AML 
genom 22 paragrafer som närmare talar om vad AML:s regler innebär i praktiken. I förordningen 
finns bland annat regler om anmälningsskyldighet, lokal skyddsverksamhet, tillsyn och 
bemyndigande.  

I 2 § AMF stadgas att arbetsgivaren utan dröjsmål skall anmäla olyckor eller annan skadlig 
inverkan, som har föranlett dödsfall och personskador, till AV.15  
 

2.3 Arbetstidslagen 
Arbetstidslagen (1982:673), ATL, reglerar hur mycket en arbetstagare får arbeta per dag, vecka 
och år. Lagen tar även upp beredskap och jourtid, rätten till pauser och raster samt vad som 
gäller för nattvila. Dessutom finns särskilda regler för minderåriga men huvudregeln är att de 
betraktas som arbetstagare. Nästan all arbete som en arbetstagare utför åt en arbetsgivare oavsett 
verksamhetens omfattning och oavsett om arbetet utförs i kommunal, statlig eller privat regi 
omfattas av lagen. Det spelar inte heller någon roll om verksamheten är tillfällig eller permanent 
och inte heller om företaget är svenskt eller utländskt så länge verksamheten bedrivs inom 
landets gränser.16 
 
Vidare bygger lagen delvis på obligatoriska EU-regler i direktivet 2003/88/EG om arbetstidens 
förläggning i vissa avseenden. Det finns vissa minimiregler om veckovila, dygnsvila och 
sammanlagd veckoarbetstid även om direktivet tillåter parterna att sluta kollektivavtal.17 
 
En utredning om arbetstidsfrågor lade i januari år 1981 fram betänkandet ”Ny arbetstidslag” 
(SOU 1981:5) där en rad ändringar gällande bestämmelser om arbetstiden föreslås. Samtidigt 
rekommenderades att de bestämmelser som finns i AML som rör arbetstid, sammanförs med 
arbetstidslagens bestämmelser till en ny arbetstidslag.18 

2.3.1 Syftet med arbetstidslagen 
Betänkandet SOU 1981:5 ”Ny arbetstid” lades fram i januari 1981 av en utredning, som hade till 
uppgift att utreda vissa arbetstidsfrågor. I betänkandet föreslås en rad ändringar angående då 
gällande reglering av arbetstid. Betänkandet förordnade samtidigt att de bestämmelser som fanns 
angående arbetstid skulle sammanföras med ATL:s bestämmelser till en ny arbetstidslag.19 
 

                                                             
15 Om skyddsombud: se närmare i kap 4:5, denna uppsats.  
16 Arbetstidslagen med kommentarer s 5-7. 
17 Arbetsmiljöverket. 
18 Prop. 1981/82:154 s 13. 
19 A. prop s 13.  
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ATL gäller alla arbetstagare med undantag för exempelvis de som utför husligt arbete och 
fartygsarbete. Lagens syfte är att skydda mot allt för stora uttag av arbetstid men kravet för att 
omfattas av detta skydd är att man är anställd hos en arbetsgivare, således omfattas inte 
egenföretagare av detta skydd. Praktikanter och lärlingar är dock att anse som arbetstagare men 
elever under utbildning, värnpliktiga, intagna vid kriminalvårdsanstalt och andra vårdtagare 
faller utanför lagens skydd även om de utför arbete under anställningsliknande förhållanden.20 
Lagen är dispositiv och det var i prop. 1981/82:15421 som lagens dispositivitet förtydligades 
genom ett förslag om att arbetsgivare genom kollektivavtal skall kunna göra avvikelser från 
reglerna om övertid, mertid och nattvila.22 Det infördes även ett förslag om sanktionsavgifter för 
den arbetsgivare som överträder reglerna om övertid.23  
 
Det förslag som lades fram utav utredningen var av karaktären helhetslösning och har balanserats 
med hänsyn till samhällsekonomiska förhållandena. Utredningen har avstått att lägga fram 
förslag om preciserande regler för dygnsarbetstiden eftersom en lagreglering skulle få betydande 
ekonomiska konsekvenser för bland annat den offentliga sektorn.24  

2.3.2 Lagens närmare innehåll 
ATL är dispositiv, vilket innebär att det genom kollektivavtal får göras undantag från lagen i sin 
helhet eller avvikelser från vissa bestämmelser i lagen.25 För att kunna tillämpa de undantag som 
finns i lagen måste det finnas ett befintligt kollektivavtal, som reglerar de allmänna 
anställningsvillkoren på arbetsplatsen. I övrigt innehåller centrala kollektivavtal i allmänhet 
undantag exempelvis om beräkning av den ordinarie arbetstiden. Företag inom avtalsområdet får 
tillämpa dessa undantag.26  
 
ATL:s första paragraf anger vilka verksamhetsområden lagen är tillämplig på. Den gäller alla 
verksamheter där arbetstagare utför arbete för arbetsgivares räkning med undantag för lagens 2 §. 
Lagen gäller endast arbetstagare men arbetstagarbegreppet kan vara underförstått. Att utföra 
arbete åt annan gör en inte till arbetstagare per automatik utan den som utför arbetet kan agera 
som egenföretagare och vid sådana situationer tillämpas inte lagen. Av lagkommentaren framgår 
att även praktikanter och lärlingar omfattas av ATL men inte elever under utbildning eller 
värnpliktiga, intagna vid kriminalanstalt samt andra vårdtagare även om de ibland utför arbeten 
under anställningsliknande förhållanden.27 Vidare gäller lagens begränsningar arbete utfört hos 
en och samma arbetsgivare. Har en arbetstagare anställning hos två olika arbetsgivare skall 

                                                             
20 Arbetstidslagen med kommentarer s 5.  
21 Se s 1 i anförd prop. 
22 Prop. 1981/82:154 s 1.  
23 A. prop. s 2.  
24 A. prop s 17.  
25 Genom kollektivavtal kan avvikelser kan göras från 5 och 6 §§, 7 § 2st, 8-10a §§, 12-14 §§ samt 15 §, 2 och 3st. 
ATL.  
26 Arbetstidslagen med kommentarer s 11.   
27 A. a. s 5. 
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anställningarna bedömas oberoende av varandra. Det blir ingen överträdelse av lagen om den 
maximalt tillåtna arbetstiden överstiger vad som föreskrivs i lagen.28 
I 2 § ATL finns undantagna arbeten, det vill säga arbeten där ATL inte är tillämplig. Dessa är 
exempelvis okontrollerbara arbeten, sådana arbeten som utförs av någon i företagsledande 
ställning, husligt arbete eller fartygsarbeten. Vad gäller okontrollerbara arbeten får en bedömning 
göras av om arbetsgivaren har en rimlig möjlighet att kontrollera när arbetstagaren påbörjar 
arbetet samt slutar. Undantaget tillämpas restriktivt i praktiken och vid oklara fall bör man utgå 
från att lagen gäller.29 
 
I 3 § 4 st. ATL finns bestämmelser om anpassning till EG:s arbetstidsdirektiv30 som gäller vid 
avvikelser från lagen. Följer arbetsgivaren ATL utan avvikelser kan han bortse från detta stycke 
men vid slutande av kollektivavtal om avvikande från en regel som har motsvarighet i direktivet, 
exempelvis regeln om veckovila, är det viktigt att undersöka vilket utrymme för avvikelsen som 
finns. Avvikelsen måste hålla sig inom den gräns som direktivet sätter och vidare får inte avtalet 
innebära mindre förmånliga regler för arbetstagarna än vad direktivet anger. Direktivets 
bestämmelser är dock inte tvingande vilket är tillåtet att utnyttja men det är viktigt att notera att 
direktivet inte får sättas ur spel helt och hållet utan endast mindre ändringar får göras. Slutligen 
skall arbetstagaren ges någon annan form av kompensationsledigt eller om detta inte är möjligt 
erbjudas ett annat skydd, om arbetsgivaren gjort en avvikelse genom kollektivavtal.31 
 
4 § ATL anger att regeringen eller den myndighet som regeringen väljer får meddela särskilda 
föreskrifter för totalförsvaret som avviker från lagen i övrigt. Detta är ett uttryck för regeringens 
delegationsmöjligheter. I lagkommentaren anges att arbetstiden innefattar den tid arbetstagaren 
står till arbetsgivarens förfogande på arbetsplatsen samt den tid arbetstagaren utför arbete eller är 
beredd att påbörja arbete. Ordinarie arbetstid, jourtid, övertid och mertid är olika former av 
arbetstid. Jourtiden och den ordinarie arbetstiden är planerad till skillnad från övertid och mertid. 
Dessa oplanerade arbetstider får endast utnyttjas när arbetstiden behöver utökas tillfälligt. Under 
jourtiden befinner arbetstagaren sig på arbetsplatsen utan speciella arbetsuppgifter. Det finns 
även så kallad beredskapstid, då kan arbetstagaren befinna sig på annat ställe än arbetsplatsen 
förutsatt att denne går att nå via telefon och meddelande samt att arbetstagaren skall kunna rycka 
in och påbörja arbete med kort varsel. Beredskap är dock inte att anse som arbetstid enligt lag. 
Under veckovilan får arbetstagaren inte ha beredskap. 32 Resetiden mellan arbetstagarens bostad 
och arbetsplatsen räknas vidare inte som arbetstid däremot utgör resetiden mellan olika 
arbetsplatser arbetstid.33 
 

                                                             
28 Arbetstidslagen med kommentarer s 6.  
29 A. a. s 8.  
30 2003/88/EG Arbetstidsdirektivet. 
31 Arbetstidslagen med kommentarer s. 12-13. 
32 A. a. s 15-16.  
33 A. a. s 17. 
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Vid en heltidsanställning får arbetstiden uppgå till 40 timmar i veckan vid ordinarie arbetstid. 
Vid en halvtidsanställning gäller den avtalade tiden. En huvudregel är att den ordinarie 
arbetstidens begränsningsperiod är en vecka. Det är dock tillåtet att beräkna arbetstiden som ett 
genomsnitt för en period om högst 4 veckor inom områden där verksamheten pågår längre tid än 
den vanliga dagarbetstiden. Detta stadgas i 5 § ATL. I lagen uttrycks att en vecka inte 
nödvändigtvis behöver påbörjas med måndag utan vecka kan innebära annan sjudagarsperiod 
under förutsättning att indelning sedan tidigare är känd på arbetsplatsen. Arbetstiden under dagen 
får i principen vara hur lång som helst, med andra ord finns det ingen regel i lagtexten som 
uttrycker en begränsning av hur länge man får arbeta under ett dygn. På många arbetsplatser är 
arbetsdagarna långa och intensiva i början av veckan men genom regeln om dygnsvila begränsas 
arbetstiden indirekt.34 
 
I följande 6 § tas jourtid upp och där föreskrivs att arbetstagare vid behov får stå till 
arbetsgivares förfogande högst 48 timmar under en tid av fyra veckor eller 50 timmar under en 
kalendermånad men jourtid räknas inte som tid då arbetstagare utför arbete för arbetsgivares 
räkning. Jourtid är för övrigt tid då arbetstagare befinner sig på arbetsplatsen utan särskilda 
uppgifter och får endast utnyttjas på arbetsplatser som bedriver verksamhet där personal måste 
finnas tillgänglig vid oförutsägbara händelser, exempelvis inom sjukvården eller 
kriminalvården.35 
 
20 § ATL innehåller bestämmelser om tillsyn. Där föreskrivs att AV är tillsynsmyndighet och att 
verket har rätt att på begäran få de upplysningar och handlingar som behövs för tillsynen enligt 
21 § ATL. I 22 § ATL föreskrivs att AV får meddela de förelägganden eller förbud som behövs 
för att lagen skall följas.  Angående straffbestämmelser med mera anges i 23 – 25 §§ ATL. Den 
arbetsgivare som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot förelägganden eller förbud som har 
meddelats genom 22 § ATL dömes till böter eller fängelse i högst ett år, dock gäller detta inte 
om förbudet eller föreläggandet är förenat med vite.36 Arbetsgivare som anlitar en arbetstagare 
till arbete som står i strid med de regler som finns om arbetstidens längd och förläggning kan 
straffas även om det inte finns något föreläggande eller förbud vilket framgår av 24 § ATL. För 
sådant brott är straffet böter, arbetstagaren får inget straff utdömt. Endast om arbetsgivaren har 
överträtt reglerna som finns i lagen kan straffbestämmelserna bli aktuella, bryter arbetsgivaren 
mot en avtalsbestämmelse i kollektivavtalet är utgångspunkten således att arbetsgivaren inte kan 
straffas, däremot kan han få betala skadestånd enligt 25 § samma lag. Vid överträdelse av 
bestämmelser i lag37 utgår en särskild avgift, så kallad övertidsavgift, som utgör varje otillåten 
övertid och för varje arbetstagare som har anlitats i strid med bestämmelserna, detta enligt 26 § 
ATL.  
 
                                                             
34 Arbetstidslagen med kommentarer s 16.  
35 A. a. s 18.  
36 23 § ATL.  
37 Gäller 8 eller 9 §§ utan stöd i kollektivavtal enligt 3 § eller utan att ha fått dispens enligt 19 §. 
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3 Arbetsmiljö 
I följande kommer arbetsmiljö tas upp och hur den skall vara utformad för att vara 
tillfredställande och vilka skyldigheter arbetsgivare och arbetstagare har för att uppfylla målet. 
Även vikten av att det systematiska arbetsmiljöarbetet följs och den psykosociala arbetsmiljön 
kommer att tas upp. 
 

3.1 Arbetsmiljöns utformning 
Eftersom AML är en ramlag används i stor utsträckning obestämda begrepp som; ”lämplig”, 
”tillfredställande”, ”betryggande” och liknande. I lagens andra kapitel anges de allmänna krav, 
som ställs på arbetsförhållandena, dock skall de grundläggande kraven och ämnesområdet 
framgå klart och tydligt. En viktig principrelation som anges i början på kapitel två i AML är att 
arbetsmiljön måste sättas i relation till arbetets natur och samhällets sociala och tekniska 
utveckling. Förutsättningarna för arbetsmiljö är varierande och det är självklart att arbetsmiljön 
inte kan vara densamma för olika typer av arbeten. Vad som är viktigt att nämna är att AML kan 
tillämpas parallellt med andra lagar exempelvis ATL.38 Arbetsgivare och arbetstagare skall 
gemensamt verka för att uppnå en god arbetsmiljö även om huvudansvaret ligger på 
arbetsgivaren. Enligt AML skall arbetsgivaren bland annat: 

 vidta de åtgärder som krävs för att förebygga ohälsa och olyckor, 
 förse arbetstagarna med den företagshälsovård som arbetet kräver, 
 planera, leda och kontrollera verksamheten så att föreskrifter och lagens krav uppfylls, 
 utreda arbetsskador och undersöka de risker i verksamheten som finns samt vidta åtgärder 

mot dem och 
 ta hänsyn till den anställdes speciella förutsättningar. Om det behövs skall även 

arbetsförhållandena anpassas. 

Större krav kan ställas på nya verksamheter än redan befintliga eftersom de kostnader som kan 
uppstå för att åtgärda uppkomna brister kan bli högre, jämfört med vad det skulle kostat att 
åtgärda bristerna innan de uppkommer. Åtgärderna som skall tas skall dock stå i proportion till 
de resultat man vill uppnå. En handlingsplan för de åtgärder som inte kan vidtas omedelbart skall 
uppställas och planen skall vara detaljerad och tidsangiven.39  
 
Även arbetstagare har skyldigheter för att se till att en god arbetsmiljö upprätthålls. Denne skall 
bland annat medverka i arbetsmiljöarbetet och följa föreskrifter, använda skyddsanordningar och 
iaktta försiktighet i förebyggande syfte. Om ett arbete innebär fara för liv och hälsa är det 
arbetstagarens skyldighet att informera arbetsgivaren eller skyddsombudet om detta. Slutligen 
skall arbetstagaren avbryta ett arbete som är farligt fram tills dess att hanteringen av situationen 
är klarlagd. Arbetstagarens skyldigheter att samverka till en god arbetsmiljö är ett underförstått 

                                                             
38 Arbetsmiljölagen med kommentarer s 21-22.  
39 Westergren, A. & Englund, T. God arbetsmiljö s 36-37.  
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avtal och behöver inte klargöras i anställningsavtalet. Särskilda skyddsutrustningar och speciella 
skyddsrutiner skall användas och följas. Arbetstagare som upprepat ignorerar dessa föreskrifter 
kan komma att sägas upp på grund av personliga skäl, vilket framgår av bland annat av 
arbetsdomstolens domar, AD 1983 nr 189 och AD 1994 nr 88, som båda handlar om huruvida 
saklig grund för uppsägning föreligger när arbetstagare nonchalerar ordningsföreskrifter och 
gällande regler. Målen tar sikte på arbetstagare och arbetsgivares ömsesidiga skyldighet att 
medverka för en så god arbetsmiljö som möjligt.40 

 
3.2 Systematisk arbetsmiljöarbete 
AV har med stöd utav AMF meddelat föreskriften om systematisk arbetsmiljöarbete, SAM, som 
i huvudsak innebär att arbetsgivaren undersöker, genomför och följer upp verksamheten så att 
olyckor och ohälsa på arbetsplatsen förebyggs och för att uppnå en tillfredställande arbetsmiljö.41    

SAM handlar om kvalitetssäkring av arbetsmiljön och arbetsmiljöarbetet. I huvudsak har 
reglerna som syfte att ”tvinga” arbetsgivaren att integrera arbetsmiljöarbetet med de ordinarie 
arbetsuppgifterna. Med andra ord får inte SAM-arbetet bedrivas som ett sidoengegemang.42 

Arbetsgivaren skall ha en god bild av arbetsmiljön på arbetsplatsen, detta för att 
arbetsmiljöarbetet skall kunna bedrivas på ett rationellt sätt. Det systematiska arbetsmiljöarbetet 
skall därför innehålla dokumentation av arbetsmiljön, vilket i praktiken innebär fyra olika krav.  
 

 Det finns en utredningsskyldighet för arbetsgivaren vilket betyder att alla fall av olyckor 
och ohälsa samt allvarliga tillbud skall utredas.  

 Vidare skall statistik över olyckor och tillbud upprättas. Detta innebär att relatera antalet 
olyckor och tillbud till olika delar av verksamheten, de olika åldersgrupperna, 
yrkesgrupperna och så vidare.  

 Arbetsmiljöarbetet skall även analyseras för att ge en helhetsbild av arbetsmiljön, det är 
viktigt att kartlägga hur teknik, arbetsinnehåll och arbetsorganisation påverkar de 
anställda ur ett fysiskt, psykiskt och socialt hänseende.  

 Slutligen skall arbetskompetensen kartläggas.  

Chefers och medarbetares egna kunskaper om den egna arbetsmiljön är viktig att ta reda på. Det 
är arbetsgivares skyldighet att se till att chefer och medarbetare har den kunskap som behövs för 
att klara av arbetet och undvika risker. Även handlingsplaner för arbetsmiljö är viktigt. I 
handlingsplanen skall de olika arbetsmiljöinsatser som planeras finnas upprättat, undantaget de 
åtgärder som måste genomföras omgående. Planering utav verksamheten sker oftast på årsbasis 
och i de flesta verksamheter bör det vara rationellt att ha en årlig handlingsplan. Planering av 
arbetsmiljöinsatser bör även följa verksamhetens plancykel. I handlingsplanen skall de åtgärder 
                                                             
40 Westergren, A. & Englund, T. God arbetsmiljö s 40-41.    
41 2 § AFS 2001:1. 
42 Iseskog, T. Arbetsmiljöansvar s 66.  
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som planeras beträffande teknik och arbetsinnehåll finnas. Även sådant som berör arbetstagarna i 
fysiskt, psykiskt och socialt hänseende skall finnas upptaget i planerna. Således handlar det bland 
annat om investeringar, förändringar i arbetsinnehåll och utveckling av arbetsorganisationen. 
Sammanfattningsvis går det att säga att handlingsplanen skall innehålla allt som har en betydelse 
ur arbetsmiljösynpunkt. Tre nyckelord för handlingsplanen är slutligen vad, när och vem vilket 
indikerar att handlingsplanen skall ange vad som skall göras, när det skall göras och vem som 
skall se till att de åtgärder som planerats följs.43  
 

3.3 Den psykosociala arbetsmiljön 
Begreppet ”psykosocial arbetsmiljö” kan upplevas som diffust och det kan vara svårt att förstå 
varför vikt bör läggas vid detta begrepp. Psykosocialt betecknar både den psykiska och den 
sociala sfären i vårt mänskliga liv. Trivseln på arbetsplatsen är en viktig faktor för ett företag 
även om det ibland verkar som om företagets lönsamhet, dess budget och produktivitet är det 
som är det mest väsentliga. 
  
Med företagets psykosociala arbetsmiljö avses den del av företagets organisation och inre 
funktionssätt som påverkar personalens välbefinnande. Genom att vi möter varandra i 
samarbetssituationer såväl som i ”fikarummet” skapas denna psykosociala miljö och det är 
genom dessa olika möten, som den ”anda” som gör sig gällande på företaget växer fram. Det är 
en viktig signal när obehag växer fram på grund av exempelvis dålig arbetstrivsel och detta går 
inte att förbise, konsekvenserna blir då att kroppen så småningom reagerar med 
sjukdomstillstånd. Idag utgör sjukfrånvaron ett stort företags- och samhällekonomiskt problem 
och innebär även negativa konsekvenser för de personligt drabbade. Sjukfrånvaron medför en 
allt tyngre ekonomisk belastning och kostnaderna växer allt mer.44 
 
AV har gjort en lista på vilka faktorer som kan bidra till en osund psykosocial miljö på 
arbetsplatsen. Där nämns bland annat ensidigt arbete, stor arbetsmängd och stort arbetstempo, 
ständiga förändringar, risker för hot och våld, konflikter och ensamarbete finns upptagna.45 
Eftersom den psykosociala arbetsmiljön är en viktig faktor för arbetstagarnas välbefinnande och 
för att upprätthålla en god arbetsmiljö kommer uppsatsen att ta upp de faktorer som kan bidra till 
en osund psykosocial arbetsmiljö. 

 
 

 

                                                             
43 Iseskog, T. Arbetsmiljöansvar s 71.  
44 Roginski, W. Vad menas med psykosocial arbetsmiljö? s 1. 
45 Arbetsmiljöverket. 
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3.3.1 Arbetsplatsens utformning  
Den utgivna föreskriften om arbetsplatsens utformning gäller alla arbetsplatser i anslutning till 
byggnader och bodar eller på andra ställen inom ett verksamhetsområde. För att arbetsmiljön 
skall vara så bra som möjligt är lämplig fysisk utformning av arbetsplatsen en viktig 
förutsättning. Föreskrifterna och de allmänna råden, som har utgivits, syftar till att ge underlag 
för förhindrande av ohälsa och olycksfall, som kan förebyggas genom arbetsplatsens 
utformning.46 
 
I planeringen av nya lokaler skall arbetsmiljö tidigt beaktas. Det kan i många fall bli både 
tidskrävande och dyrt att i efterhand rätta till brister i utformningen och skyddet. I längden 
kommer det fortlöpande arbetsmiljöarbetet att bli betydligt svårare om åtgärderna vidtas senare. 
Innan arbetet av bygget påbörjas skall det ges tillfälle för skyddsombud, skyddskommitté eller 
organisation som företräder arbetstagarna att yttra sig över vissa byggnadsåtgärder. Till att börja 
med skall arbetstagarna tillhandahållas särskilda personalutrymmen med vilket bland annat avses 
klädutrymme, tvättutrymme, toalettrum- och duschutrymme, matutrymme och överliggningsrum. 
Naturligtvis beror personalutrymmena på arbetets natur och även på antalet sysselsatta och 
könsfördelningen på arbetsplatsen. Bristen på utrymme får inte hindra arbetsgivaren från att 
anställa personer ur underrepresenterat kön. Den anställde skall ha möjlighet att inta måltider på 
arbetsplatsen även om det inte finns något krav på att denne måste befinna sig där under lunch- 
och middagstid. Arbetstagarna skall även kunna ta pauser i lämpliga utrymmen exempelvis i 
lunchrummet. Vilorummet är vidare en särskild typ av personalutrymme. AV:s föreskrifter säger 
att ett sådant rum skall finnas tillgängligt eller lätt kunna iordningställas för arbetstagares 
förfogande så att de tillfälligt skall kunna vila, vid exempelvis illamående eller huvudvärk. Dock 
gäller detta inte på arbetsplatser med få anställda. Vilorummet skall vara handikappanpassat och 
om dusch och toalett finns är det en fördel. Dessa kan även finnas i nära anslutning till själva 
vilorummet, om det inte är möjligt att ha sådana utrymmen kan det vara lämpligt att det finns ett 
tvättställ i rummet. Vilorummet skall vidare vara placerat i en tyst omgivning och befintlig 
sjukvårdsutrustning i rummet eller i närheten är en bra idé. Slutligen skall arbetstagarna ha 
förvaring för sina privata kläder och arbetskläder samt tvättmöjligheter med både kallt och varmt 
vatten.47     
 
 
 
 

                                                             
46 Westergren, A. & Englund, T. God arbetsmiljö s 67.  
47 A. a. s 68-71.  
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3.2.2 Arbetsplatsolyckor och skador 
En viktig förutsättning för rationellt och säkert arbete är lämpliga samband mellan arbetsplatser 
och det är av vikt att sambandet mellan och inom arbetslokaler är säkra.48 Statistik visar dock att 
skador i samband med arbetsplatsen har minskat sedan år 2005. 

 
AV:s statistik 2005-2009 om arbetsskador. 49  

 
Orsaken till skador på arbetsplatsen skall utredas av arbetsgivaren, detsamma gäller för allvarliga 
tillbud. AV skall utan dröjsmål underrättas om olycksfall och annan skadlig inverkan, som har 
lett till svåra personskador eller dödsfall. Även mindre tillbud bör utredas för att få fram de 
bakomliggande orsakerna till händelsen. En årlig sammanställning, som skall vara skriftligt, skall 
upprättas av arbetsgivaren. I denna skall anges olyckor, risk för ohälsa och tillbud för att 
underlätta bedömningen av riskerna i arbetet och vidare skall denna sammanställning underlätta 
jämförelser mellan olika verksamheter och arbetsuppgifter. Åtgärder som behöver genomföras 
skall göras omedelbart om möjlighet finns och de som inte kan genomföras skall skrivas ned i en 
handlingsplan där en prioriteringsgrad skall finnas. Åtgärderna skall tas fram i ett samarbete 
mellan arbetsgivare och arbetstagare och skyddsombudet skall medverka vid planens 
upprättande. Bristande ekonomiska förutsättningar är ingen anledning för arbetsgivaren att 
underlåta åtgärdsvidtagande. Det är dock inte meningen att åtgärder med orimliga kostnader 
skall tvingas på arbetsgivaren och om åtgärderna inte har varit tillräckliga skall de åtgärdas, 
uppföljning är därför ett viktigt steg i processen.50 

                                                             
48 AFS 2009:2 s 39.  
49 Arbetsmiljöverket. 
50 Westergren, A. & Englund, T. God arbetsmiljö s 63-64.      
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3.2.3 Ensamarbete 
Bestämmelserna i AV:s kungörelse om ensamarbete gäller både arbeten som pågår under längre 
tid och för sådana som pågår under kortare tid. Fysiska miljöförhållanden kan vara orsaken till 
att ensamarbete utförs. Detta innebär att arbetstagaren är avskuren kontakt med andra människor 
under arbetstid för att denne exempelvis arbetar i skogen eller på ensligt belägna anläggningar, 
anledningen kan vara lokalmässiga eller arbetstidsmässiga. Trots de anledningar som finns för att 
ensamarbete utförs är det viktigt att ta vara på det värde som kontakten med arbetskamrater och 
andra människor utgör. Genom kontakt med andra får individen stimulans och personlig 
utveckling samt trygghet och stöd.51 
 
Iseskog belyser dock att det räcker med att arbetet ur ett skyddssynpunkt inte bör utföras som 
ensamarbete för att stoppningsrätt skall föreligga, det krävs med andra ord inte att arbetet innebär 
allvarlig fara för liv eller hälsa. Ibland kan det vara så att arbetet måste utföras som ensamarbete 
men då skall åtgärder för att förbättra arbetarskyddet vidtas. Det kan i sådana fall handla om 
personlig skyddsutrustning eller någon form av kommunikationshjälpmedel. Om ett 
stoppningsföreläggande har utfärdats måste arbetsgivaren vidta alla åtgärder som är möjliga för 
att se till att ensamarbetet kan utföras utan risk, skulle arbetsgivaren ignorera ett stoppningsbeslut 
bryter han mot AML. Detta brott kan medföra skadeståndsskyldighet gentemot den fackliga 
organisationen.52  
 
Den särskilda risk för ohälsa och olycksfall som kan följa av att arbetstagare arbetar med 
ensamarbete skall av arbetsgivaren beaktas enlig 3:2 st. 2. AML, dock behöver inte ensamarbete 
alltid vara farligt eller påfrestande även om det av vissa kan upplevas på det sättet. Information 
om ensamarbete är därför viktigt så att arbetstagarna vet om riskerna. Därmed är det viktigt att ta 
hänsyn till den enskilda arbetstagens förutsättningar att utföra ensamarbete, även om det bara är 
tillfälligt.53 
 
Negativa konsekvenser av det fysiska ensamarbetet är att arbetstagarna kan råka ut för psykiska 
men. När en arbetstagare isoleras från arbetskamrater och chefer talar man om sådan typ av 
ensamarbete som benämns som psykiskt ensamarbete. Denna typ av ensamarbete uppstår då ett 
arbete måste genomföras trots att det finns en tydlig hotbild, exempelvis i form av att 
arbetstagaren tidvis måste arbeta under hot om våld och saknar möjligheter att få omedelbar 
hjälp från sina kollegor. Trots den tydliga hotbilden finns det många anledningar till varför 
sådant isolerande arbete måste utföras, det kan exempelvis röra sig om yrkesmässig konkurrens, 
handikapp eller meningsskiljaktigheter. I branscher där arbetslöshet hotar och det pågår 
nedskärningar i organisationer är denna form av ensamarbete särskild påtaglig men problemen 

                                                             
51 AFS 1982:3 s 5-6.  
52 Iseskog, T. Arbetsmiljöansvar s 119-121.  
53 AFS 1982:3 s. 4.  
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kan lösas genom arbetsorientering och introduktion i arbetet. Även grupparbeten kan hjälpa och 
ju tidigare problemet kan identifieras desto fortare går det att lösa.54 

3.2.4 Våld och hot i arbetsmiljön 
För perioden 1985-1990 visar arbetsskadestatistiken en ökning av skador på grund av våld. 
Ökningen gäller främst yrken där arbetstagaren kommer i kontakt med andra individer som 
exempelvis inom sjukvården och socialtjänsten men även bland lärare och väktare samt 
ordningsvakter. Statistik visar även att vissa yrkesgrupper löper större risk för att utsättas för 
våld, detta gäller bland annat skötare inom psykiatrisk vård, poliser och buss-, spårvagns- och 
tågförare.55 
 
I en våldssituation beter sig människor på olika sätt, för vissa kommer chocken på en gång 
medan den för andra kommer efter ett par dagar. Rädsla, obehag och skräck är välkända tecken 
men många förblir trots allt relativt oberörda. Beroendes på situationen är reaktionerna olika och 
enbart kunskapen om att arbetet i sig kan innebära möten med våld kan vara pressande för 
många. Förebyggande åtgärder, välfungerande rutiner och ett väl omhändertagande av den som 
har blivit utsatt för våld eller hot kan förhindra mycket lidande. De som blivit väl omhändertagna 
efter en våldssituation har även lättare att bearbeta framtida liknande händelser.56  
 
De utgivna föreskrifterna om hot och våld i arbetsmiljön gäller allt arbete där hot och våld kan 
förekomma. Arbetstagare har olika uppgifter, det kan handla om exempelvis 
penningomhändertagande, varuhantering eller hantering av värdeföremål men även om makt- 
eller myndighetsfunktioner. Arbetet kan även utövas på platser där arbetstagaren kan komma i 
direkt kontakt med provocerande eller aggressiva personer. Därmed är riskbedömningen för 
arbetet viktigt och en noggrann kartläggning av arbetet kan vara nödvändigt. Utredningen skall 
utmynna i ett åtgärdsprogram där risken avgör vilka åtgärder som är viktiga. Förebyggande 
åtgärder blir effektivare genom att kartlägga riskerna och det är arbetsgivarens ansvar att se till 
säkerheten på arbetsplatsen. En bra idé är att utse en person som skall se till säkerheten är för att 
försäkra sig om att den är så bra som möjligt. I vissa yrkeskategorier, som i polisiärt arbete är 
våld en vanligt förekommande företeelse och därför är det särskilt viktigt att förebygga skador 
samt bedöma vilken personlig skyddsutrustning som bör användas. Arbetsgivaren skall även 
förvissa sig om att arbetstagaren har relevant utbildning för sitt uppdrag, detta för att lättare 
kunna undvika risker. Därmed kan det vara betydelsefullt att utforma ett särskilt 
utbildningsprogram där bland annat bemötande av människor i upprört tillstånd kan vara en av 
punkterna. I många fall kan företagshälsovården hjälpa till att utforma sådana utbildningar. 
Redan vid anställningstillfället bör välkända risker informeras om, vilket även gäller för 
korttidsanställda och vikarier. Information är en viktig punkt i säkerheten på arbetsplatsen och en 
av förutsättningarna för att utforma en så bra arbetsmiljö som möjligt. Även regelbundet stöd och 
                                                             
54 Arbetarskyddsförvaltningen. 
55 AFS 1993:2 s 5. 
56 A. AFS s 5.  
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handledning är viktigt vid klientinriktade yrken men också kamratverksamhet och socialt stöd, 
som möjlighet till erfarenhetsutbyte, kontakter och samvaro. En lämplig åtgärd kan därför vara 
arbetsplatsträffar. På det viset kan arbetstagarna träffas regelbundet och utbyta råd, utbildning 
och information.57  
 
Vidare skall riskerna för våld beaktas redan vid utformningen av arbetsplatsen. Där ny teknik 
kan användas eller då risker kan förebyggas skall detta ske. Varumottagning, entréer, korridorer 
och liknande skall placeras på bästa sätt för att undvika situationer som innebär risker för 
verksamheten. Dessa bör vara placerade på ett sätt som hindrar obehöriga från att ta sig in och 
för att undvika att arbetstagare blir överrumplade på arbetsplatsen. Kassaarbetsplatser skall 
utformas på bästa ergonomiska sätt och vara säkert utformade för att undvika risker för rån eller 
tillgrepp. Möblemang skall även placeras på ett sätt som gör flykt lättare för arbetstagarna. I 
förväg uppgjorda planer skall utformas för att snabb hjälp vid nödsituationer skall kunna ges. 
Hot är enklare att avstyra om fler personer finns på plats och larmanordning skall väljas med 
hänsyn till riskerna som kan finnas. Det är även av yttersta vikt att personalen vet om hur 
larmanordningen fungerar. Vidare är det viktigt att en noga utvald organisation finns för att 
motta larmen. Andra tekniska anordningar som snabbtelefon och optisk bevakning är också 
nödvändigt för att säkra tryggheten.58 
 
Slutligen är det viktigt att det finns rutiner för att bland annat följa upp alla tillbud och händelser 
som har att göra med våld och hot i arbetsmiljön. Allvarligt våld och hot om våld skall 
rapporteras till Yrkesinspektionen, polisen och försäkringskassan. Om arbetstagaren 
uppmärksammar tillbud och risker skall även detta anmälas, då till arbetsgivare, skyddsombud 
eller annan avtalad person. Vid svåra situationer är det viktigt att arbetstagarna genast får hjälp 
med både medicinsk och psykologisk omhändertagande, därmed är det viktigt att det finns en 
förberedd organisation till hands på alla arbetsplatser. Större arbetsplatser bör ha någon form av 
krisgrupp tillgänglig och oavsett arbetsplatsen storlek bör arbetstagare som har utsatts för något 
traumatiskt inte lämnas ensam de första timmarna. Övriga arbetstagare bör även få reda på vad 
som har hänt när en allvarligare situation har uppstått, detta för att förebygga oro och 
ryktesspridning.59  

3.2.5 Kränkande särbehandling på arbetsplatsen 
Kränkande särbehandling utförs inte bara mellan arbetstagarna på en arbetsplats utan kan även 
komma att ske från arbetsgivares eller arbetsledningens håll. Problemet med så kallad 
vuxenmobbning ökar och framstår som särskilda problem inom arbetslivet. Dessa typer av 
problem är svåra och känsliga och kan leda till skadliga och allvarliga effekter hos både enskilda 
arbetstagare och arbetsgrupper i helhet.60 Ibland uppstår dock meningsskiljaktigheter, konflikter 

                                                             
57 AFS 1993:2 s 6.  
58 A. AFS s 7-9.  
59 A. AFS s 10-11.   
60 AFS 1993:17 s 5.  
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och problem när det kommer till att samarbeta med andra, det bör dock klargöras att sådana 
händelser är normala företeelser, som uppstår på nästintill alla arbetsplatser. Den kränkande 
särbehandlingen uppstår när personkonflikter förlorar sin prägel av ömsesidighet och när 
respekten för personlig integritet ersätts av icke-etiska handlingar.61 
 
Föreskriften om kränkande särbehandling, som har utgetts av AV, gäller på alla arbetsplatser där 
kränkande särbehandling kan uppstå. Definitionen av kränkande särbehandling är att en person 
upprepade gånger får utstå negativt präglade eller återkommande klandervärda handlingar av de 
andra arbetstagarna, vilket leder till att dessa arbetstagare ställs utanför gemenskapen på 
arbetsplatsen.  
 
Arbetsgivarens skyldighet är att planera och organisera arbetet för att hindra uppkomsten av 
sådant beteende samt informera sina anställda om att sådant beteende inte accepteras. Rutiner för 
att fånga upp signaler om sådant som kan leda till kränkande särbehandling skall tidigt ha 
utvecklats på arbetsplatsen och motverkande åtgärder skall så fort som möjligt vidtas och följas 
upp. Slutligen skall den arbetstagare som utsatts för kränkande särbehandling få stöd eller 
hjälp.62 
      
Orsakerna till problem i samarbetet bör sökas i arbetets organisation och inte hos någon enskild 
arbetstagare. Det är samtidigt viktigt att se till att arbetstagarna vet om sin egen möjlighet att 
påverka arbetsmiljön. Ett första steg till problemlösning kan ske genom utveckling av 
arbetsmetoder, arbetsfördelning, kommunikation och liknande. Analyser av hur arbetet fortgår 
kan utgöra underlag för diskussion och planering, härvid kan företagshälsovården vara en bra 
resurs som ger stöd i problemlösningen.63 
 
Vid kränkande särbehandling kan effektiviteten och produktiviteten hos arbetsgruppen minska, 
befintliga regler kan lösas upp och kritik gentemot arbetsgivaren kan öka. Samarbetsproblem, 
undandragande, maktövertagandeförsök och grupperingar kan också uppstå. Kränkande 
särbehandling kan även bidra till högre sjukfrånvaro, låg tolerans mot påfrestningar samt att 
mindre problem förstoras upp och ett ständigt sökande efter nya syndabockar. Konsekvenserna 
av kränkande särbehandling på arbetsplatsen kan hos den enskilda arbetstagaren medföra 
samarbetssvårighet i form av motvilja, irritabilitet eller likgiltighet. Arbetstagaren kan medvetet 
bryta mot regler, hålla på de extra hårt eller prestera sämre. Denne kan bli mindre stresstålig och 
en fysisk ohälsa kan uppstå. Vidare kan arbetstagaren i fråga bli oförmögen att se framåt eller ha 
orimliga krav på upprättelse. Symptomen kan även riskera att övergå till ett permanent kroniskt 
tillstånd som kräver långvarig medicinsk och psykologisk experthjälp.64 
 
                                                             
61 AFS 1993:17  s 6.  
62 1-5 §§ AFS 1993:17. 
63 AFS 1993:17 s 8-9.  
64 A. AFS s 4-5.  
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Exempel på kränkande särbehandling är bland annat förtal av arbetstagare och/eller dennes 
familj, att medvetet ge fel information om arbete eller undanhålla information som är viktig, 
utfrysning, åsidosättande behandling, negligering av arbetstagaren, hot och förföljelse av olika 
slag, medvetna förolämpningar och kränkande ”administrativa straffsanktioner” som riktas mot 
någon enskild arbetstagare utan förklarliga skäl. Med kränkande ”administrativa 
särbehandlingar” menas exempelvis fråntagande av arbetsrum eller oförklarliga omplaceringar 
och de genomförs på ett sätt som kan upplevas som personligt förolämpande, vilket riskerar att 
skapa en långvarig stress eller andra psykiska påfrestningar för den enskilda arbetstagaren.65 
 
En arbetstagare som fått genomgå kränkande särbehandling i arbetslivet skall få stöd för att 
snabbt kunna återgå till arbetet. Kontakten med denne skall dock inte släppas och det är viktigt 
att arbetstagaren kan få möjlighet till samtal om det inträffade, både med arbetsgivaren och 
kollegorna. Önskemål om psykisk experthjälp bör komma från vederbörande för att inte 
upplevas som en personlig förolämpning. Ibland kan omplacering vara det enda sättet att lösa 
samarbetskriser. Detta är ett sätt att skydda den utsatta arbetstagaren från fortsatt kränkning, 
dock skall de erbjudna möjligheterna ha samband med arbetstagarens arbete och ge arbetstagaren 
möjlighet att utveckla sig yrkesmässigt. Vidare är det viktigt att behandla de sakliga problemen 
som ligger till grund för den uppstådda särbehandlingen och syndabocktänkandet. Om det ej sker 
en uppföljning och diskussion om vad som inträffat är risken stor att beteendet fortsätter. Ju 
längre tid ett problem fortlöper desto svårare blir det att lösa det i slutändan, därför är snabba 
aktioner viktiga.66 
 
I AFS 1992:6 om internkontroll av arbetsmiljön preciseras arbetsgivarens ansvar enligt 3:2 AML 
Ansvaret omfattar många olika arbetsmiljöaspekter bland annat utformningen av en tydlig 
arbetsmiljöpolicy, utformandet av rutiner för att säkra arbetsmiljöförhållandet och frågor om 
utbildning och handledning för chefer och arbetsledande personal angående det arbetsrättsliga 
regelsystemet. De direkt arbetsledande cheferna skall ha tillfredställande insikt och kunskap om 
dessa områden med tanke på deras egen arbetssituation och arbetsmiljö.67 
 
När arbetsledarna skapar en pålitlig grund för ömsesidig dialog, kommunikation och ärlig vilja 
att lösa de uppstådda problemen, skapas de bästa förutsättningarna för att uppnå en god atmosfär 
och fungerande normer. I allmänhet minskar då riskerna för att kränkande särbehandling uppstår. 
Problem på arbetsplatsen bör behandlas skyndsamt genom exempelvis samtal och åtgärder som 
syftar till att förbättra arbetsförhållandena för de inblandade. Kritik som framförs mot enskilda 
arbetstagare skall förmedlas till dessa och personliga åsikter samt löst grundade antaganden får 
inte läggas till grund för särbehandlingen. Arbetsgivaren skall påtala arbetstagarens skyldighet 
att medverka till en god arbetsmiljö om det är uppenbart att denne provocerat fram omgivningens 
motvilja, dock är det viktigt att tänka på att detta provocerande beteende kan vara ett tecken på 
                                                             
65 AFS 1993:17 s 6.  
66 A. AFS s 9-10.  
67 A. AFS s 7. 
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en otillfredsställande arbetssituation, vilket skall uppmärksammas. Slutligen skall en objektiv 
och positiv problemlösande hållning till de framlagda problemen intas, det är viktigt att lyssna på 
alla berörda samt stödja den svagaste i situationen. Det är viktigt att arbetsgivaren medvetet 
skapar beredskap att åtgärda de psykiska, sociala och organisatoriska arbetsmiljöaspekterna i 
samma mån som frågor om fysisk-teknisk art. Enligt AML ingår även detta som en del av 
arbetsgivarens skyldigheter. Rutiner för att tidigt uppmärksamma utsatta arbetstagare skall även 
finnas och därmed bör arbetet ordnas på så sätt att arbetsledaren lär känna var och en av de som 
arbetar på arbetsplatsen. Även möjlighet till regelbundna medarbetarsamtal skall finnas.68 
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4 Styrmedelsutredningen och kontroll av arbetsmiljön 
I detta kapitel tas den så kallade styrmedelsutredningen upp och vilka organ som kontrollerar 
arbetsmiljön i de svenska verksamheterna. I en kort bakgrund förklaras hur AV kom till och dess 
grundläggande uppgifter. Därefter beskrivs dagens kontroll av arbetsmiljön och här görs även en 
jämförelse med det danska tillsynssystemet. Avsnittet om Danmark är dock kortfattat och 
meningen har inte varit att göra en komparation länderna emellan utan endast beskriva 
förebildsmodellen för den svenska tillsynen i framtiden. I detta kapitel av uppsatsen redogörs 
även skyddsombudets viktiga roll. 
 

4.1 Bakgrund 
I Sverige inrättades redan 1890 en så kallad statlig yrkesinspektion i samband med den första 
arbetsmiljörättsliga lagstiftningen, yrkesfarelagen från 1899. 2001 slogs Yrkesinspektionen ihop 
med Arbetarskyddsstyrelsen för att bilda en myndighet, AV, och det är genom denna myndighet 
som den regionala tillsynen av efterlevnaden av arbetsmiljölagstiftningen utförs. En av 
anledningarna till ihopslagningen var att få en mer enhetlig verksamhet. Sedan dess tillkomst har 
förutsättningarna för den regionala tillsynen förändrats på olika sätt och viktiga förändringar 
skedde i samband med till exempel 1972 års arbetsreform. Vitesinstitutet infördes bland annat 
som alternativ till straffsanktionen och inriktningen på tillsynsarbetet har hängt ihop med 
utvecklingen av arbetsmiljölagstiftningen. En av de viktiga punkterna i utvecklingen har varit det 
systematiska arbetsmiljöarbetet. Tillsynen av de mindre arbetsplatserna överfördes till 
Yrkesinspektionen och i samband med det beslutades om en ändrad inriktning av inspektionens 
tillsynsarbete, den skulle numera i högre grad än förut kontrollera att arbetsgivaren har alla de 
resurser som krävs för att leva upp till arbetsmiljölagstiftningen, vilket kom att kallas 
systemtillsyn. Det uttalades dock i samband med detta att systemtillsynen inte helt kunde ersätta 
den traditionella inspektionsverksamheten.69 
 
I detta avsnitt av uppsatsen kommer kontroll av arbetsmiljön tas upp och den modell som den 
svenska marknaden strävar mot kommer att diskuteras. Ett kortare avsnitt om förebildslandet 
Danmark och deras tillvägagångssätt när det kommer till kontroll av arbetsmiljön kommer också 
att tas upp. Denna del av uppsatsen tar vidare upp skyddsombudens viktiga roll i 
arbetsmiljöarbetet.  
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
69 SOU 2009:40 s 19-20. 
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4.2 Dagens kontroll av arbetsmiljön 
AV är den myndighet som utövar tillsynen över arbetsplatser. De kontrollerar att de olika lagarna 
och att föreskrifterna följs samt meddelar allmänna råd och föreskrifter som sedan publiceras på 
deras hemsida.70 Som tillsynsmyndighet har AV rätt att ta del av upplysningar, handlingar, prov 
och påkalla de undersökningar som behövs för att kontrollera arbetsmiljön. De får vidare besöka 
alla arbetsplatser och vid tiden göra undersökningar och ta de prover som behövs. Om en 
arbetsgivare vägrar släppa in AV:s inspektör får polishjälp påkallas. AV får även besluta vem 
som skall ha samordningsansvaret och slutligen meddela förelägganden eller förbud mot den 
som har skyddsansvaret på en arbetsplats. Dessa kan förenas med vite.71 
 
AV försöker identifiera de arbetsställen som är i behov av inspektion vilket innebär att den 
svenska arbetsmiljötillsynen är riskbaserad och det är cirka hälften av AV:s inspektioner som är 
direkt riskbaserade. Inspektionerna kan beröra specifika branscher eller prioriterade risker men 
även årstidsrelaterade. Insatserna är i regel kombinerade med information om risker och regler. 
Även händelsestyrd tillsyn behöver hanteras, sådana kan exempelvis bestå i 
olycksfallsutredningar eller dylikt. Ett löpande samarbete med andra tillsynsmyndigheter sker i 
regel för att åstadkomma ett tydligt och effektivt agerande på områden där tillsynsuppgifterna 
gränsar till varandra och samarbetet sker genom avtal mellan olika myndighet.72 
 
AV utgår från ett så kallat tillsynsindex när de skall besluta vilka verksamheter som skall 
inspekteras. En poängsumma räknas fram för varje arbetsplats utifrån att nio variabler 
poängsätts. I Index 1 finns de 10 % arbetsställen som har högst poängsumma, i Index 2 de 20 % 
som har därefter följande poängsumma och slutligen i Index 3 finns de 70 % arbetsställen med 
lägst poängsumma. I sin prioritering utgår AV från vilket Index ett arbetsställe har. 
Arbetsställena poängsätt för var och en av de nio variablerna73 och en variabel kan få ett värde 
mellan 1 och 6 poäng. Beroende på hur tungt den ska väga vid beräkning av den sammanlagda 
poängen ges varje variabel en viktning och därefter multipliceras variabelvärdet med faktorn 1, 2 
eller 3.74 Det måste dock klargöras att knappt hälften av inspektionerna väljs och planeras utifrån 
tillsynsindexet, många inspektioner sker av andra skäl exempelvis obligatorisk tillsyn och en stor 
andel tillkommer efter olyckor eller tillbud på arbetsplatsen.75 Vidare finns det olika 
inspektionsmodeller, en av de är den så kallade normalinspektionen som är den vanligaste 
sortens inspektion. Denna sorts inspektion ger en överblick över hur arbetsmiljön ser ut på 
arbetsplatsen i fråga och de risker och brister som finns på arbetsplatsen kopplas till SAM-arbetet 
som har bedrivits på arbetsplatsen.76 
 
                                                             
70 Steinberger, M. Skyddsombudsrätt – samverkan, ansvar och tillsyn, s 42. 
71 A. a. s 44.  
72 SOU 2009:40 s 23.   
73 Se SOU 2009:40 s 25 för en mer detaljerad beskrivning av de olika variablerna.  
74 SOU 2009:40 s 24-25.  
75 A. SOU s 26-27. 
76 A. SOU s 27. För att läsa mer om de andra typerna av inspektion, fortsätt läs s 28-30 nämnda SOU.  
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När AV skall göra en inspektion av en arbetsplats meddelas detta i förväg, en anledning är att det 
är viktigt att rätt personer befinner sig på arbetsplatsen när inspektionen utförs. Det är av speciell 
vikt när SAM-arbetet på arbetsplatsen skall bedömas att arbetsgivaren medverkar vid 
inspektionen eftersom han utgör en central roll i detta arbete. Även skyddsombud eller 
personalföreträdare förväntas normalt att delta vid inspektionen. Skulle inspektionen resultera i 
anmärkningar sker detta skriftligen i ett så kallat inspektionsmeddelande till arbetsplatsen med 
angivelse om tid när arbetsgivaren senast måste redogöra för AV om vilka åtgärder denna 
planerar att vidta för att förbättra arbetsmiljön. Denna skrivelse är dock inte ett formellt beslut 
utan utgör en uppmaning till arbetsgivaren att vidta de åtgärder som bedöms vara nödvändiga 
utifrån arbetsmiljölagstiftning. Det kan slutligen sägas att knappt 70 % av inspektionerna 
resulterar i en inspektionsskrivelse. AV kan utfärda förelägganden att vidta åtgärder om 
arbetsgivaren inte accepterar eller vidtar de åtgärder som verket anser är nödvändiga. Det kan 
exempelvis handla om förbud att nyttja vissa maskiner som finns på arbetsplatsen fram tills att 
de nödvändiga åtgärderna vidtas. Om arbetsgivare eller arbetstagare bryter mot föreläggandet 
eller förbudet kan vite utdömas eller straff enligt 8 kap. AML.77 
 

4.3 Föreslagen kontroll av arbetsmiljön 
I november 2008 tillsatte regeringen en särskild utredare med uppdrag att se över behovet av och 
möjligheterna att införa styrmedel på arbetsmiljöns område.78 Utredningen gick efter en dansk 
modell som kallas ”screening” och innebär att det införs en jämförande märkning av 
arbetsplatser runt om i Sverige beroende på de kontroller som genomförs av tillsynsbesök gjorda 
av AV. Dessa kontroller kommer sedan att offentliggöras på AV:s hemsida för att underlätta för 
blivande arbetstagare och potentiella kunder att informera sig om arbetsmiljön på arbetsplatsen i 
fråga. Märkningen skall skapa positiva incitament på marknaden. Vidare skulle kontrollen ske 
över en femårsperiod för att ge underlag för redovisningen.79 Enligt utredningen är fördelarna 
med genomgång av arbetsställen att mindre arbetsplatser får möjlighet till rådgivning i större 
utsträckning än vad som sker idag samt en ökad förståelse för arbetsmiljöfrågorna. 
Grundfunktionen blir således att komplettera och förstärka de incitament som finns och öka 
egenaktiviteten. Arbetsgivarna kommer därmed att fortlöpande arbeta för att arbetsmiljön skall 
vara så god som möjligt.80  
 
Utredningen anger även hur märkningen skall se ut. De har utvecklat en principmodell som 
kallas för ”trafikljusmodellen” där en positiv symbol (grönt ljus) sätts ut vid verksamheter som 
uppfyller en god arbetsmiljö enligt de krav som finns i AML och de kompletterande 
föreskrifterna. En negativ symbol (rött ljus) för de verksamheter som inte uppfyller kraven och 

                                                             
77 SOU 2009:40 s 30-31. 
78 A. SOU s 3.  
79 A. SOU s 7-8.  
80 A. SOU s 8.  
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en neutral symbol (gult ljus) sätts ut vid de verksamheter där AV ännu inte tagit ställning till 
huruvida verksamheten uppfyller kraven eller inte.81 
 

 4.4 Danmark 
Arbejdstilsynet är den danska motsvarigheten till svenska AV. Deras tillsyn bygger på att 
verksamheter inom sju år skall genomgått en så kallad screening som innebär att Arbejdstilsynet 
gör en genomgång av alla verksamheter för att kontrollera vilka som behöver ytterligare tillsyn. 
Screeningbesöket är tillskillnad från de flesta fall i Sverige, oanmält och pågår i cirka 2 timmar. 
Under besöket planläggs screeningen och en genomgång av verksamheten sker med stöd i och 
med hjälp av någon av de 48 så kallade ”arbejdsmiljøvejvisare” som har framtagits för de olika 
branscher som finns. Screeningen omfattar alltid en bedömning av den psykosociala miljön på 
arbetsplatsen. Slumpmässigt valda verksamheter tas alltid ut för ytterligare en screening, detta 
för att kvalitetssäkra den första genomgången. Den andra screeningen görs således av en annan 
inspektör och sedan jämförs resultaten av de båda screeningarna. Om allt ser bra ut tilldelas 
verksamheten en grön smiley, som sedan publiceras på Arbejdstilsynets hemsida. I allmänhet får 
inte verksamheten återbesök av tilsynet förrän det är dags för en ny screening. Vid vissa 
situationer kan dock en ny screening påkallas, detta gäller exempelvis vid olyckshändelser.82 
 
Smiley-systemet är offentligt och finns på Arbejdstilsynets hemsida vilket ger allmänheten 
möjlighet att följa verksamheter och hur det står till med den. Utsättandet av smileys kan dock 
inte överklagas. Det finns fyra sorters smileys i systemet. Den gröna smileyn visar att inga 
kvarstående beslut från tilsynet finns. Den gula visar att föreläggande finns och den röda smileyn 
visar att det finns ett förbud utfärdat mot verksamheten. En grön smiley med krona visar att 
verksamheten har ett erkänt arbetsmiljöcertifikat.83 
 

4.5 Skyddsombud 
Ett skyddsombud är arbetstagarnas valda företrädare för arbetsmiljön på arbetsplatsen. På varje 
arbetsplats skall det finnas minst ett skyddsombud. Finns flera skyddsombud, exempelvis på 
större företag, skall ett huvudskyddsombud utses. Det är den lokala fackliga organisationen som 
normalt utser ett skyddsombud och han har titeln under tre år, i andra fall är det arbetstagarna 
som beslutar om vem som skall utses till skyddsombud på arbetsplatsen. Skyddsombudet har 
inget eget arbetsmiljöansvar men skall delta vid planering av sådant som rör arbetsmiljön. Även 
sociala och psykiska frågor hör till uppgiftsområdet. Arbetsgivaren skall tala om för 
skyddsombudet om de förändringar som berör arbetsmiljön på arbetsplatsen. Skyddsombudets 
uppgifter får inte hindras på något vis.84 

                                                             
81 SOU 2009:40 s 11-12.  
82 A. SOU s 45-46. 
83 A. SOU s 48-50. 
84 Arbetsmiljöverket. Skyddsombud – arbetstagarnas företrädare i frågor som rör arbetsmiljön s 2-3.  
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Skyddsombuden kom till i samband med industrins utveckling i Sverige efter att landet gick från 
ett jordbrukssamhälle till ett industrisamhälle, som medförde fler arbetsolyckor än jordbruket.85  
I 1912-års arbetsmiljölag infördes arbetstagarnas rätt att utse ombud på arbetsplatsen, detta efter 
att arbetstagarna själva tillfrågades om vilka ändringar som önskades. Anledningen till de 
uppkomna önskemålen var att arbetstagarna hade upplevt ett missnöje med den kontakt som 
fanns mellan arbetsgivare och yrkesinspektionens tjänstemän samt det faktum att kontakten 
endast skedde de emellan. Idéer om säkerhet på arbetsplatsen från England och USA utvecklade 
slutligen den internationella organisationen ILO86 som idag är ett FN-organ. 1929 
rekommenderade ILO samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare men även mellan 
arbetstagare och staten och i reformationen av 1912-års lag som skedde 1932 utvecklades stödet. 
1949 fördes ett särskilt kapitel in i lagen om samverkan mellan arbetsgivare och skyddsombud 
samt om skyddskommitté.87 
 
Skyddsombudets övergripande uppgift är att verka för en tillfredställande arbetsmiljö, vaka över 
skyddet och se till att SAM-arbetet genomförs i verksamheten samt företräda arbetstagaren i 
arbetsmiljöfrågor.88 I AML finns bestämmelserna om skyddsombud och dennes arbete i sjätte 
kapitlet. Skyddsombudet har rätt att ta ledigt för den tid som behövs för att utföra sitt arbete. 
Ombudet bibehåller även sina anställningsförmåner vid sådan ledighet enlig 6:5 AML. Den som 
har blivit vald till skyddsombud får även ta del av handlingar och erhålla de upplysningar som 
behövs för ombudets verksamhet. Skyddsombudet skall vända sig till arbetsgivaren och begära 
de åtgärder han eller hon tycker är nödvändiga och denne kan även begära att särskild utredning 
skall göras. Begäran lämnas till arbetsgivaren som skall besvara den så fort som möjligt.   
 
Skyddsombudets verksamhetsområde bestäms av de som har anlitat skyddsombudet, dock är det 
alltid begränsat till att gälla endast arbetstagarna på det egna företaget. Därmed har inte 
skyddsombudet rätt att företräda andra aktörer som verkar på arbetsplatsen.89 Skyddsombudet 
skall delta i möten där arbetsmiljön diskuteras och bidra med sin kunskap och erfarenhet. Den 
viktigaste uppgiften ett skyddsombud har är att verka för en tillfredställande arbetsmiljö. Han 
eller hon skall vaka över skyddet mot ohälsa och olycksfall vilket innebär att skyddsombudet 
skall hålla ett extra öga över hur arbetsgivaren bedriver arbetsmiljöarbetet. Skyddsombudet 
förväntas att omedelbart meddela den närmsta arbetsledaren när han märker att exempelvis ett 
skydd inte är fastsatt eller att en trasig lyftanordning används. Skyddsombudet skall vidare 
bevaka att arbetsgivaren uppfyller kraven i SAM-arbetet men är inte rättsligt bunden till de 
brister som finns i arbetsmiljön och kan inte åtalas för att han inte lagt märke till en brist.90 
 

                                                             
85 Steinberger, M. Skyddsombudsrätt – samverkan, ansvar och tillsyn s 20. 
86 International labour organization. 
87 Steinberger, M. Skyddsombudsrätt – samverkan, ansvar och tillsyn s 21.  
88 A. a. s 24. 
89 Arbetsmiljölagen med kommentarer s 71.  
90 Steinberger, M. Skyddsombudsrätt – samverkan, ansvar och tillsyn s 25. 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Skyddsombudet har även som uppgift att delta i bland annat planeringen av nya eller ändrade 
lokaler, anordningar och arbetsprocesser. Till deras arbetsuppgifter hör upprättandet av 
handlingsplaner. Det är från den dag som arbetsgivaren blivit underrättad om valet av 
skyddsombud som dennes befogenheter börjar gälla. Det är arbetsmarknadens parter som skall se 
till att skyddsombudet får den utbildning som behövs. I skyddsombudets befogenheter finns 
rätten att stoppa ett arbete denne anser utgör fara för arbetstagaren även om ett annat 
skyddsombud skulle vara av en annan åsikt och detta stopp gäller tills AV tagit ställning i frågan. 
Vill arbetsgivare begära prövning av stoppet kan han göra det hos AV men utgången kan bli att 
AV anser att arbetet omedelbart måste stoppas. Då gäller förbud att fortsätta arbete men AV kan 
även besluta det inte finns någon fortsatt grund för stoppet och arbetet kan då fortsätta som 
förut.91 
 
Ifall att skyddsombudet hindras att utföra sina arbetsuppgifter kan denne få skadestånd utdömt 
vilket även kan bli aktuellt om skyddsombudet hindras att medverka i bland annat planering eller 
inte får ta del av handlingar. Försämrade arbetsförhållanden får inte utfärdas med anledning av 
en arbetstagares ställning som skyddsombud.92 
 

4.6 Regionala skyddsombud 
Det var i 1949-års arbetarskyddslag som rätten att utse regionalt skyddsombud tillkom och i 
början utsågs de på rörliga arbetsplatser inom byggnads- och skogsindustrin. Det var svårt att få 
fram skyddsombud inom dessa områden eftersom anställningarna var korta och risk fanns för de 
arbetstagare som begärde bättre arbetsförhållanden att inte återupptas i arbete. En lösning på 
problemet blev således de så kallade regionala skyddsombuden. På små arbetsplatser kan det 
vara svårt att få igång ett bra arbetsmiljöarbete vilket har lett till att en avdelning av ett förbund 
har fått rätt att utse ett regionalt skyddsombud. Förutsättningen är att arbetsplatsen saknar en 
skyddskommitté. Arbetsplatsen skall vidare ha minst en medlem från den fackliga organisationen 
som det regionala skyddsombudet tillhör. Rätten att utse ett regionalt skyddsombud finns i 6:2 st. 
3 AML. Regionalt skyddsombud kan även utses om den finns ett eller flera lokala skyddsombud 
på arbetsplatsen.93 
 
Systemet med de regionala skyddsombuden fungerar på det vis att det lokala fackförbundet kan 
utse ett skyddsombud som inte arbetar på arbetsplatsen, detta utifall att det inte finns någon 
skyddskommitté vilket är vanligt på små arbetsplatser. De regionala och lokala skyddsombuden 
arbetar parallellt med varandra och de regionala skyddsombuden har samma befogenheter som 
de lokala skyddsombuden.94  
 

                                                             
91 Arbetsmiljölagen med kommentarer s 72-75.  
92 A. a. s 75.  
93 Steinberger, M. Skyddsombudsrätt – samverkan, ansvar och tillsyn s 76. 
94 Arbetsmiljölagen med kommentarer s 71.  
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Regionala skyddsombud och ”vanliga” skyddsombud har samma uppgifter och befogenheter, 
dock är de regionala skyddsombuden inte anställda på arbetsplatsen. Detta medför att 
arbetsgivare inte kan trakassera ett regionalt skyddsombud genom sämre lön eller 
arbetsförhållande på grund av dennes uppdrag.95 
 
De regionala skyddsombuden har rätt att besöka arbetsplatser men kravet är att arbetsgivaren på 
den arbetsplatsen skall underrättas om besöket. Anmälan om besöket skall lämnas både till 
arbetsgivaren och till AV. Det regionala skyddsombudet får sin lön av den fackliga organisation 
vart denne är medlem. Vidare avsätter AV varje år en summa som fördelas mellan LO, TCO och 
Saco. Det regionala skyddsombudet har tystnadsplikt och får inte yppa sig om yrkeshemligheter 
som kan skada företaget. Tystnadsplikten finns till för att minska arbetsgivarens oro över att ett 
utomstående regionalt skyddsombud kan komma från en konkurrerande verksamhet och enligt 
7:13 AML kan ett regionalt skyddsombud som missbrukar sin ”makt” dömas till böter eller 
fängelse.96 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                             
95 Steinberger, M. Skyddsombudsrätt – samverkan, ansvar och tillsyn s 77-78.  
96 A. a. s 80. 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5 Brott mot arbetsmiljön  
I detta kapitel skall tas upp vad som menas med arbetsmiljöbrott och konsekvenserna av dessa. 
Vilka är straffen för arbetsgivare som inte vidtar alla åtgärder som krävs för att tillhandahålla en 
så bra arbetsmiljö som möjligt för sina anställda? Rubriceringen ”arbetsmiljöbrott” har även 
upptagits i Brottsbalken (1962:700), BrB, sedan 1991.  
 
Enligt Iseskog är arbetsmiljöbrott oftast inte brottsliga handlingar utan de är i de flesta fall 
brottsliga underlåtenheter med hänsyn till att det i lagstiftningen är stadgat att arbetsgivaren 
aktivt skall verka för att alla åtgärder som krävs, för en god arbetsmiljö, vidtas. 
Arbetsmiljöbrotten finns både i AML och i BrB. De brott som föreskrivs i AML är så kallade 
ordningsbrott, Iseskog menar att de handlingar eller underlåtenheter det rör sig om är kriminella 
även om ingen kommer till skada, dödas eller blir sjuk. Däremot är de regler som finns i BrB i 
princip tillämpliga när olyckor inträffar och någon kommer till skada eller ännu värre, avlider.97 
 
I AML och AMF är det arbetsmiljörättsliga brottet civilrättsligt medan det i BrB är 
offentligrättsligt. Nedan skall de tre kategorierna gås igenom. 
 

5.1 Arbetsmiljöbrott i arbetsmiljölagen 
Det är en kriminell handling att bryta mot ett föreläggande eller förbud som AV har utfärdat men 
detta gäller endast i den mån föreläggandet inte är förenat med vite. Med vite menas att ett 
administrativt tvångsmedel i form av en summa pengar döms ut av en förvaltningsdomstol om 
föreläggandet eller förbudet inte följs.98 Vitet drabbar den juridiska personen bakom 
anställningen medan straffet drabbar den enskilde chefen. Det straff som inte är vitesförenat kan 
vara fängelse i högst ett år eller böter. Arbetsgivaren måste ha agerat uppsåtligt eller oaktsamt för 
att handlingen eller underlåtenheten skall vara straffbar. Det är alltså en fråga om ansvar i alla 
lägen. När man talar om oaktsamhet menar man att arbetsgivaren uppför sig på ett sätt som anses 
vara slarvigt och beteendet skall anses vara slarvigare än vad som brukar vara normalt. För övrigt 
finns ingen särskild måttstock för oaktsamhet inom svensk rätt.99 
 
På arbetsmiljöområdet har AV med stöd av AML och AMF, befogenhet att utfärda detaljerade 
föreskrifter, vilka kan göras direkt straffsanktionerande med stöd utav lagstiftning. Rent praktiskt 
innebär det att de som bryter mot den direkt straffsanktionerade föreskriften i fråga gör sig 
skyldiga till ett straffbart beteende, oavsett om olyckor sker eller inte. Straffsanktionerade 
föreskrifter innebär dock inte att alla regler är förenade med straff. De regler det handlar om är 
ett fåtal och straffet för att bryta en sådan regel är fängelse i högst ett år eller böter. 
Lagstiftningen kräver att arbetsgivaren känner till de föreskrifter som gäller för hans verksamhet. 

                                                             
97 Iseskog, T. Arbetsmiljöansvar s 127-128. 
98 Arbetsmiljöverket. 
99 Iseskog, T. Arbetsmiljöansvar s 128. 
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De flesta fall av brott mot föreskrifterna sker av ren oaktsamhet men reglerna om oaktsamhet 
eller uppsåt gäller även i dessa fall. Det är trots detta ingen ursäkt att arbetsgivaren inte känner 
till en föreskrift och därmed har brutit mot den. Däremot kan det ursäktas med att föreskriften 
varit svårtolkad, svårtillgänglig eller oklar. Det finns även föreskrifter som är sanktionsbelagda 
vilket innebär att en sanktionsavgift kan utdömas om arbetsgivaren bryter mot just den 
föreskriften.100 
 
Enligt 8:2 p. 4 AML är det en direkt kriminaliserande handling att ta bort eller sätta en 
skyddsanordning ur bruk utan giltigt skäl. Är en anordning ur bruk men ändå skall användas 
måste arbetsgivaren försäkra sig om att de arbetstagare som skall utföra arbetet har den speciella 
kompetens som krävs för utförandet. Arbetstagaren måste även vara medveten om de risker som 
arbetet innebär. Det är således föredragbart att övervakning av arbetet sker. Ifall en olycka sker 
på grund av att en skyddsanordning avlägsnats eller tagits ur bruk är det arbetsgivarens ansvar. 
Skulle arbetsgivaren ha vetskap om att någon har avlägsnat eller tagit en skyddsanordning ur 
bruk men ändå väljer att tillsätta någon att arbeta på den har arbetsgivaren brustit i sin skyldighet 
att vidta alla åtgärder som krävs för att se till att arbetsförhållandena på arbetsplatsen är utan 
risker för olycksfall eller skador. Det är således arbetsgivaren som blir straffad ifall en olycka 
skulle ske.101 
 
Till annat än lätt arbete är det förbjudet att anlita personer under 16 år. Villkoren för lätt arbete 
och även definition på vad lätt arbete innebär återfinns i AV:s föreskrifter. Reglerna gäller även 
de som ej har fullgjort sin skolplikt trots att de har uppnått 16-års ålder. Har brottet begåtts av 
oaktsamhet eller uppsåtligen är straffet böter.102 
 

5.2 Arbetsmiljöbrott i arbetsmiljöförordningen 
Enligt AF skall arbetsgivaren anmäla dödsfall och svårare personskador till AV, detsamma gäller 
vid tillbud som innebär allvarlig fara för hälsa och liv. Anmälan skall göras utan dröjsmål vilket 
betyder att anmälan skall göras via telefon för att det skall gå så fort som möjligt.103 
 
Vad ett dödsfall innebär är helt klart men däremot kan det ifrågasättas vad en ”svårare 
personskada” innebär. I ett tjänstemeddelande från AV har angivits att ”svårare personskada” är 
att likställas med skador som leder till invaliditet, långvarig sjukdom och framtida men. Vid fall 
då flera personer har skadats skall även detta anmälas till AV, även om skadorna inte varit av 
svårare art. Tillbud som inneburit allvarlig fara för liv och hälsa skall anmälas av arbetsgivaren, 
dock skall man komma ihåg att tillbud är en fråga om upplevelser. Iseskog menar att det då kan 
vara lämpligare att fråga arbetstagaren vad denne upplevt. Anmälningsplikten till AV fritar inte 

                                                             
100 Iseskog, T. Arbetsmiljöansvar s 129-131.  
101 A. a. s 131-132.  
102 A. a. s 133. 
103 A. a. s 133. 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arbetsgivaren från sin skyldighet att anmäla arbetsskada enligt bestämmelserna i lagen 
(1976:380) om arbetsskadeförsäkring, LAF. Skyldigheten att anmäla olycka eller tillbud som 
skett i arbetet skall anmälas till AV medan allt som avser arbetsskada skall anmälas till 
Försäkringskassan. Handlingar så som skriftliga meddelanden, intyg och journaler över olika 
typer av kontroller, provningar och inspektioner utförda av AV skall vidare behållas i minst fem 
år. För vissa register över läkarbesök gäller regeln om tio år. Böter kan tilldelas den arbetsgivare 
som bryter mot dessa regler. Precis som i de andra fallen är rekvisiten för straffet oaktsamhet 
eller uppsåt.   
 

5.3 Arbetsmiljöbrott i Brottsbalken 
År 1991 tillkom rubriken ”arbetsmiljöbrott” i BrB. Det handlar dock inte om något självständigt 
brott utan om att lagstiftaren valt att införa en gemensam rubricering som gäller när någon på 
grund av arbetsgivarens försummelse dör, skadas, blir sjuk eller utsätts för fara i arbetslivet. 
Brotten avser vållande till annans död, vållande till kroppsskada eller sjukdom och framkallande 
av fara för annan.  
 
Vållande till annans död innebär att någon på grund av oaktsamhet orsakar en annans död. 
Straffet för detta är fängelse i högst två år om brottet inte döms till grovt vållande till annans död, 
då är straffet minst sex månader och högst sex år. Vid ringa brott döms gärningsmannen till 
böter. Vid bedömandet tas hänsyn till om gärningen har innefattat medvetet risktagande av 
allvarligt slag, om gärningsmannen har varit påverkad av beroendeframkallande medel eller gjort 
sig skyldig till försummelse av allvarligt slag. Straffbudet i lagen handlar om objektiva och 
subjektiva rekvisit för att gärningen skall anses vara brottslig, inte den kriminella handlingen i 
sig.  Det objektiva rekvisitet innefattar själva effekten av det inträffande medan det subjektiva 
innebär att det krävs ett uppsåt eller en oaktsamhet för att handlingen skall vara kriminell. För 
det subjektiva rekvisitet användes vidare uttrycket ”strikt ansvar”. Grundregeln är att det krävs 
ett uppsåt för att något enligt BrB skall anses vara ett brott men i fall av vållande till annans död 
räcker det med oaktsamhet. Kopplingen mellan det objektiva och subjektiva rekvisitet måste 
givetvis finnas för att ett beteende skall vara straffbart. I praktiken innebär det att den vårdslösa 
handlingen eller underlåtenheten skall ha orsakat annans död. Med oaktsamhet menas att 
arbetsgivaren inte beter sig så som en normal och seriös arbetsgivare skulle ha betett sig. I fall 
där arbetsgivaren inte fullgjort sina åtaganden och skyldigheter kan det påstås att han varit 
vårdslös.104    
 
Det objektiva rekvisitet för brottet vållande till kroppsskada eller sjukdom är att någon har 
skadats eller drabbats av sjukdom där man i första hand tänker på fysiska skador och sjukdomar. 
Detta gäller även den psykiska hälsan eftersom arbetsmiljölagstiftningen även handlar om den 
psykiska arbetsmiljön. Oaktsamhet är även i detta fall det subjektiva rekvisitet. Om inte 

                                                             
104 Iseskog, T. Arbetsmiljöansvar s 136-139.  
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arbetsgivaren fullgör sina skyldigheter enlig lag kan det sägas att arbetsgivaren är oaktsam. 
Orsakssambandet är en viktig förutsättning för att ett brott skall ha förelegat.  För att en handling 
eller underlåtenhet skall anses vara straffbart får skadan eller sjukdomen inte vara ringa när det 
gäller kroppsskada eller sjukdom. Bagatellartade skador kan alltså inte medföra något straff 
eftersom smärre skador inte är ovanliga inom många yrken där kroppsarbete förekommer. 
Straffet för att ha förorsakat kroppsskada eller sjukdom är böter eller fängelse i högst 
sexmånader, dock kan straffet bli upp till fyra år om brottet är grovt. I dessa sammanhang döms i 
praktiken emellertid nästan alltid ut böter.105  
  
Framkallande av fara för annan är det tredje brottet som är aktuell i BrB och som ingår under 
brottsrubriceringen ”arbetsmiljöbrott”. Denna typ av brott är ovanliga. I lagtexten finns 
formuleringen ”grov oaktsamhet” samt att underlåtelsen eller handlingen skall inneburit livsfara 
eller fara för svår kroppsskada eller allvarlig sjukdom på grund av arbetsgivarens nonchalans. 
Det kan handla om att arbetsgivaren trots AV:s föreskrifter om användandet av ett visst ämne 
ändock har använt ämnet eller att arbetsgivaren ignorerat föreskrifter om skydd.106 
 

5.4 Påföljder för brott mot arbetsmiljön 
Arbetsgivaren måste utan dröjsmål kontakta AV om det skett dödsfall eller svårare personskada 
på arbetsplatsen på grund av olycksfall eller annan skadlig inverkan. Detsamma gäller för tillbud 
som inneburit allvarlig fara för liv eller hälsa. Även polisväsendet skall kontaktas för utredning. 
TR är första instans i mål rörande arbetsmiljöbrott och därefter prövas fallet i HovR och slutligen 
HD. Endast fysiska personer kan dömas till straff och för att fastställa ansvar krävs det 
komplicerande utredningar. För att en arbetsgivare skall undgå ansvar krävs att delegeringen av 
arbetet gjorts på ett tydligt sätt.107 
 
Straffbestämmelserna tillhör offentligrättsligt lagstiftning. Det innebär att  förhållningsregler som 
arbetsgivaren förväntas följa och som övervakas av myndighet är belagda med offentligrättsliga 
påföljder trots att arbetsrätten tillhör civilrättens område. Arbetsrätten infaller inom civilrätten 
eftersom arbetsgivare och arbetstagare ingår avtal med varandra.108 En påföljd är vite, som är en 
slags avgift, som döms ut om ett föreläggande eller förbud inte följs. Ytterligare en påföljd är 
förverkande av egendom som innebär att arbetsgivaren tas ifrån en viss egendom därför att denne 
inte följt de förelägganden som har utfärdats. Egendomen kan också förklaras förverkad, då får 
användaren betala det fastställda värdet till staten. Slutligen gäller skadeståndslagens regler om 
arbetsgivaren anses ha orsakat en skada men den skadade arbetstagaren måste väcka talan mot 
arbetsgivaren eller företaget för att få chans till ersättning. Skadestånd kan även utdömas till 

                                                             
105 Iseskog, T. Arbetsmiljöbrott s 139-141.  
106 A. a. s. 141.  
107 Westergren, A & Englund, T. God arbetsmiljö s 51-52.  
108 Källström, K & Malmberg, J. Anställningsförhållandet s 64-65.  
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arbetstagare som exempelvis avlägsnat ett skydd eller ett skyddsombud som brutit mot 
tystnadsplikten.109 

                                                             
109 Källström, K & Malmberg, J. Anställningsförhållandet s 53-54.  
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6 Rättsläget 
I samband med att aktuell lagstiftning gällandes arbetsmiljö tagits upp i det föregående 
materialet är en del av gällande rätt redan fastställd. Ett antal rättsfall angående arbetsmiljöbrott 
kommer att tas upp i följande kapitel för att klargöra gällande rätt inom arbetsmiljöområdet.  
 
I 7 kap. AML finns tillsynsbestämmelserna. En hänvisning till 20:3 BrB kan göras för de som 
bryter mot bestämmelserna i 7:13 AML. I 20:2 BrB stadgas att den som röjer hemligstämplad 
uppgift dömes för brott mot tystnadsplikten till böter eller fängelse i högst ett år.  
 
Sedan 1991 har rubriceringen ”arbetsmiljöbrott” upptagits i BrB. En hänvisning till 3:7-9 BrB 
görs utifrån 3:10 BrB. Den som har begått brott där någon har avlidit, fått en kroppsskada eller 
sjukdom, som ej är ringa samt utsatt andra för livsfara på grund av oaktsamhet dömes till 
fängelse i högst två år, eller om brottet är ringa, till böter. Vid sådana brott angivits döms 
gärningsmannen till arbetsmiljöbrott, dock skall rekvisitet vara att denne uppsåtligen eller av 
oaktsamhet åsidosatt vad som honom eller henne förelegat till förebyggande av ohälsa och 
olycksfall enligt AML.  
 

6.1 Rättsfall  

 Saklig grund för uppsägning? 
I AD 1983 nr 189 klargörs att nonchalans att följa ordningsföreskrifter och gällande regler kan 
leda till saklig grundad uppsägning av arbetstagare. Den ömsesidiga förståelsen att medverka till 
en god arbetsmiljö, som är en av huvudprinciperna, går att finna i 3:1 AML. Arbetstagaren i 
fråga sades upp från sin arbetsplats efter ett antal händelser som ledde till att allvarliga 
driftsstörningar i verksamheten hos Scanlatex. Fallet belyser även vikten av 
uppsägningsprotokollet. När en arbetstagare blir uppsagd har denne rätt att få skriftligt svar på 
vilka omständigheter som föranlade uppsägningen. I detta fall hade företagsledningen på 
Scanlatex angett ett antal punkter men lagt till ytterligare punkter när tvisten togs upp i domstol. 
Eftersom målet väntade på utredning beslutades dock att arbetstagaren i fråga skulle få fortsätta 
sin tjänst tills dess att utredningen var klar, dock beslutade företagsledningen att den nonchalans 
som hade uppvisats från arbetstagarens håll var för allvarlig för att låta denne vara kvar i 
tjänsten. Även om AD i sin utredning kom fram till att arbetstagaren åsidosatt sin skyldighet att 
följa de ordningsföreskrifter som har funnits samt gällande regler var företaget ändock tvungen  
att utbetala skadestånd till arbetstagaren.    
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Arbetstagarens skyldighet och ansvar 

Arbetstagarens skyldighet att medverka till en god arbetsmiljö stärks i AD 1994 nr 88. Målet 
handlade om att den anställde piloten inte följde de säkerhetsrutiner som fanns. Genom olika 
händelser som skedde under en längre tidsperiod visade piloten på bristande sinne för 
proportioner och dåligt omdöme. När man arbetar med yrken där civila människor är involverade 
är det särskilt viktigt att arbetstagare följer säkerhetsföreskrifter för att skydda de civila samt sig 
själv och sina kollegor. Flygsäkerheten är därför kringgärdad av bland annat ett utförligt 
regelsystem, som syftar på att upprätthålla en hög säkerhet. Även om ingen skadades på grund av 
piloten omdömeslöshet och nonchalans inför säkerhetsrutiner har AD dock kommit fram till att 
piloten saknar tillräckliga kvalifikationer för yrket. Detta har beslutats efter att en samlad 
bedömning gjorts där det har framgått att bland annat flertalet samtal har förts med piloten om 
dennes handlingar och vilka konsekvenser de kan få. Trots detta och de muntliga klagomålen 
som inkommit kan inte någon form av intern utbildning ges för att förbättra pilotens inställning. 
Information till arbetstagarna är av vikt och finns möjligheten till utbildning för att förbättra 
säkerheten skall detta ges.    
 
 Arbetsgivarens skyldighet och ansvar 
I mål nr 1259-10 fastslår KR i Jönköping arbetsgivarens ansvar för att försäkra en så god 
arbetsmiljö som möjligt för dennes arbetstagare. Saken gällde från början rätt till bistånd enligt 
socialtjänstlagen (2001:453), SoL. DM som får tjänster via hemtjänsten har fått neddragna 
hemtjänstinsatser sedan juni 2009, som har föranletts av att den arbetsmiljömässiga situationen i 
hennes hem inte varit god nog. I en skrivelse från kommunens skyddsombud framgår att 
omsorgsförvaltningen måste vidta de åtgärder som krävs för att erbjuda de hemtjänstanställda en 
så god arbetsmiljö som möjligt, annars skulle arbetsplatsen i DM:s hem stängas. DM har motsatt 
sig flertalet av de lösningar som erbjudits och därmed har nämnden beslutat att dra ned på de 
insatser som givits DM, varpå denne har överklagat beslutet. I 4:1 SoL anges att den som inte 
själv kan tillgodose sina behov skall få den hjälp som behövs för sin livsföring genom bistånd. 
Den som är i behov av hjälp har dock inte en oinskränkt rätt till detta, hänsyn till alternativa 
resurser måste tas. Arbetsgivaren en skyldighet att vidta alla åtgärder som krävs för att 
tillhandahålla en god arbetsmiljö för sina anställda förtydligas genom bestämmelserna i AML. 
En avvägning mot andra intressen måste göras vid bedömandet av vilka krav som kan ställas på 
arbetsmiljön. Det måste finnas en proportionalitet mellan de insatser som krävs för att förbättra 
arbetsmiljön och de resultat som kan uppnås. SoL preciserar inte vilka insatser som skall tas 
vilket betyder att andra insatser får vidtas om en viss insats hindrar arbetsmiljöarbetet och på 
detta sätt uppfylla det yttersta ansvaret för den enskilda i behov. KammR har inte funnit 
anledning att ifrågasätta AV:s och skyddsombudets ställningstagande i fråga om allvarliga 
arbetsmiljöproblem i DM:s hem. Av utredning framgår att problemen har funnits sedan 2008 och 
det framgår att personal vid omsorgsförvaltningen fortlöpande ansträngt sig för att informera om 
bristerna i DM:s hem, både för DM själv och för hennes anhöriga. KammR har i sin bedömning 
kommit fram till att de alternativa insatserna som har erbjudits DM är tillräckliga för att 
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tillgodose hennes behov. En avvägning mellan intresset av en god arbetsmiljö och den enskildes 
önskan om insatser gör det berättigat att låta arbetsmiljöintresset väga över. Nämnden har 
därmed enligt KammR haft fog för sitt beslut och överklagandet avslogs.  
 
Mål B 3184-03 som avgjordes i HD gäller frågan huruvida den verkställande direktören kan 
fällas för arbetsmiljöbrott enligt bestämmelserna i AML. Enligt 3:2 AML är det arbetsgivarens 
skyldighet att se till att alla de åtgärder som krävs för att förebygga ohälsa eller olycksfall. 
Arbetsgivaren skall systematiskt planera, leda och kontrollera verksamheten på sådant sätt att 
alla de krav som ställs på arbetsplatsen uppnås. Det är i första hand den högsta chefen, HN som 
har ansvaret för arbetsmiljön men detta ansvar kan delegeras och förutsätter noggrann kännedom 
om delegering vilket klargörs i förarbetena till AML. Ju längre ned i beslutskedjan som 
delegeringen sker desto viktigare är klargörandet. Den inledande frågan i detta mål har således 
varit vem som skall anses bära det primära arbetsmiljöansvaret. HN har bestritt att 
företagsledningen delegerat ansvaret till honom och av utredning har det framgått att det inte 
funnits någon uttrycklig delegationsordning, varken muntlig eller skriftlig. En delegering får 
ändock anses ha skett eftersom HN varit högsta chefstjänsteman samt självständigt ansvarig för 
den dagliga ledningen av arbetet vid fabriken. Chefen gjorde gällande att delegation av 
arbetsmiljöarbete skett till en annan person vid fabriken, LD, som har uppgett att hans ansvar 
gällande maskinernas säkerhet var begränsat till överväganden och åtgärder i samband med 
inköp, installation och underhåll. Han har även gjort gällande att arbetsledaren ansvarar för 
säkerheten vid maskiner. Eftersom det inte funnits något uttryckt delegering har det varit svårt att 
avgöra huruvida det var LD som bar ansvaret eller ej. HN har dock godtagit den tidigare 
arbetsfördelningen där LD ansvarade för den övergripliga arbetsmiljön. Det har inte kunnat 
bevisas att HN känt till att det har förelegat en oklar arbetsfördelning mellan LD och 
arbetsledarna i produktionen och det har inte heller framkommit omständigheter som tyder på att 
HN borde ha gjort en närmare kontroll av hur arbetsmiljöuppgifterna fullgjordes. HN borde 
således kunna litat på att LD skulle ha ansvarat för arbetsmiljöarbetet. HN kunde därmed inte 
fällas för arbetsmiljöbrott enligt 3:10 BrB och detsamma gäller för vållande av kroppsskada 
enligt 3:8 samma balk.  

 Ansvarsfrågan 
NJA 2004 s. 80 tog upp en rektors ansvar att se till att säkerheten på en gymnasieskola uppfyller 
de krav som ställs enligt AML. En elev skadade sig allvarligt vid en maskin som ej genomgått 
riskinvention eller riskbedömning samt saknade säkerhetsanordning. I målet belyses 
arbetsgivarens skyldighet att fortlöpande undersöka arbetsförhållandena och riskerna för ohälsa 
och olycksfall. Det är vidare arbetsgivarens uppgift att se till att den arbetstagare som skall 
genomföra ett visst arbete har tillräckliga kunskaper för att göra så. Den arbetsutrustning som 
finns tillgänglig för ändamålet skall användas så att alla som använder utrustningen är skyddade 
mot skador och ohälsa. När minderåriga anställs är tillsynen viktig och arbetet skall ske under 
ledning av en lämplig person. Det har inte funnits någon betryggande säkerhet mot olycksfall 
eftersom informationen och instruktionerna som skulle ges till pojkarna i fråga varit bristfälliga. 
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Rektorn för skolan hade vidare underlåtit att systematiskt planera, leda och kontrollera 
verksamheten för att uppnå en god arbetsmiljö. Kravet på att detta finns i 3:2a AML.  
Även om rektorn på skolan haft det yttersta ansvaret för att säkra arbetsmiljön har AD efter en 
samlad bedömning kommit fram till att hon inte kan läggas till last för det uppstådda. Det skulle i 
sådana fall krävas mer aktsamhet av rektorn än vad som är motiverat om ett straffrättsligt ansvar 
skulle ställas på henne för oriktigt användande av utrustning.   

 Underlåtenhet att vidta förhindrande åtgärder 
I NJA 2007 s. 369 talas om vållande till annans död på grund av underlåtenhet till att vidta de 
åtgärder som krävs för att förhindra olyckor och ohälsa på arbetsplatsen. Det övergripande 
ansvaret för säkerheten på arbetsplatsen hade den verkställande direktören genom delegation. 
Det är enligt 3:2 AML arbetsgivarens skyldighet att se till att alla åtgärder som krävs för en god 
arbetsmiljö vidtas. Genom att inte vidta tillräckliga åtgärder ansågs de tilltalade försummat de 
befintliga reglerna och brottet anses vara grovt. Rekvisitet för att någon skall kunna dömas för 
brottet är sambandet mellan olyckan som skett och hans oaktsamhet. I fallet kan det dock inte 
bevisas att signalmannen som utses skulle agerat på annat sätt än den dömde samt att den avlidne 
själv uppträtt på ett försumbart sätt. Orsakssambandet har därmed inte kunnat bevisats och AD:s 
samlade bedömning blev därför att den verkställande direktören inte skall fällas för 
arbetsmiljöbrott.   

 Skyldighet att anmäla olyckor till tillsynsmyndigheten 
I 2 § AMF stadgas att dödsfall, olyckor och allvarliga tillbud, utan dröjsmål, skall anmälas till 
AV. I slutet på november år 2000 inkom en anmälan till rektorn om att en elev i årskurs fyra 
hållits fast, lyfts upp och tvingats ut mot ett öppet fönster av andra elever på skolan. Rektorn, 
tillika arbetsgivare, på skolan anmälde detta till tillsynsmyndigheten två veckor efter att anmälan 
inkom. Målet, NJA 2005 s. 596, gällde frågan huruvida överträdelse av 2 § AMF skett då rektorn 
underlåtit att meddela tillsynsmyndigheten om detta utan dröjsmål. Frågan är om denna 
underlåtenhet är tillräcklig för att straffansvar skall kunna utdömas enligt 4:8 och 8:2 AML. 
Åklagarens undersökning antydde att eleven i fråga utsatts för allvarlig fara men HD:s utredning 
har ej kunnat styrka detta påstående. Vidare yttrar HD att en anmälningsskyldighet inte kan anses 
föreligga när allvarlig fara inte funnits i det enskilda fallet. Det kan antas att händelsen har 
inneburit fara för elevens psykiska hälsa men denna händelse kan inte dras den slutsatsen att 
händelsen i fråga skulle ha gett pojken sådana besvär som betecknas som psykisk ohälsa även 
om situationen i sig varit skrämmande och behandlingen kränkande. Med anledning av detta 
ogillades åtalet av HD. 
 
I RH 2007:20 gällde saken även här underlåtelse att anmäla dödsfall, olyckor och allvarliga 
tillbud till AV utan dröjsmål. En vårdare vid ett gruppboende utsattes för ett allvarligt tillbud då 
en av de boende på hemmet tog strypgrepp om vårdarens hals varefter smärta uppstod. Den 
ansvarige företrädaren för stiftelsen anmälde händelsen 10 dagar efter att den ägde rum. 
Åklagare i målet hävdar således att föreståndaren för hemmet undgått sin skyldighet enligt 2 § 
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AMF. Åklagaren har även gjort gällande att tillbudet inneburit allvarlig fara för liv eller hälsa. 
Föreståndaren har dock gjort gällandes att skyldigheten att anmäla händelser fullgjorts i samband 
med att en anmälan till Försäkringskassan i enlighet med lag (1962:381) om allmän försäkring, 
LAF, men HovR har dock ansett att denna skyldighet inte kan ersätta den skyldighet som finns 
enligt AMF. Föreståndaren på grupphemmet har därav inte fullgjort sin skyldighet enlig AMF. 
HovR har vidare ansett att händelsen inneburit en allvarlig fara för liv och därmed varit 
anmälningspliktig. Föreståndaren har med anledning av den bedömning TR:n gjort av begreppet 
”dröjsmål” inte kunnat anses vara skyldig brott mot 2 § AMF. Någon brottslig underlåtenhet har 
alltså inte funnits och därmed ogillades åtalet av HovR.  

 
6.2 Vad innebär rättsfallen? 
De ovanstående rättsfallen förtydligar vikten av samarbete mellan arbetsgivare och arbetstagare 
samt påvisar de konsekvenser som kan följa av nonchalans gentemot ordningsföreskrifter, vilket 
kan vara saklig grund för uppsägning. Ansvarsfrågan belyses även och det framgår att skyldighet 
att anmäla tillbud och olyckor på arbetsplatsen till tillsynsmyndighet är en hörnsten i arbetet med 
att uppnå en god arbetsmiljö. SAM-arbetets vikt tas också upp om man läser domsluten 
ingående.  
 
Mål B 3184-03 tar upp vikten av klara delegeringsbeslut och vad som kan inträffa om alla parter 
inte är införstådda med vem som bär vilket ansvar. Delegeringsansvaret kan vara underförstått 
om arbetet bedrivits på samma sätt under en längre period men ändock skall det för säkerhetens 
skull klargöras tydligt hur arbetsledningen är uppdelad.  
 
Proportionalitetsprincipen fastslås i 2:15 Regeringsformen (1974:152), RF, genom 
egendomsskyddet och genom artikel 5 i EU-fördraget. Tre rättsfall i RegR från 1996110 har 
fastslagit principens värde inom svensk rätt. Rättsfallen belyser egendomsskyddet där det i RÅ 
1996 ref. 40 framkommit att en ”inskränkning från det allmännas sida av den enskildes rätt att 
använda sin egendom förutsätter att det föreligger en rimlig balans eller proportionalitet mellan 
vad det allmänna vinner och den enskilde förlorar på grund av inskränkningen.”  
2:21 RF stadgar vidare att rättighetsbegränsningar endast ske för att ”tillgodose ändamål som är 
godtagbara i ett demokratiskt samhälle” och begränsningarna får inte ”gå utöver vad som är 
nödvändigt med hänsyn till det ändamål som har föranlett den”, vilket även stadgas i 2:21 RF.  
Den avvägning som gjordes i mål nr 1259-10 då KammR i Jönköping beslutade att intresset av 
en god arbetsmiljö väger över den enskildes önskan om insatser skedde med andra ord i enighet 
med proportionalitetsprincipen. Det är med andra ord skäligt i ett rättsamhälle att åsidosätta ett 
behov för att uppfylla ett annat om konsekvensen av åsidosättandet är att uppnå en god sak men 
endast om det sker proportionerligt.  
 

                                                             
110 RÅ 1996 ref. 40, 44 och 56. 
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7 Analys och slutsatser  
Målet med denna uppsats har varit att komma fram till tekniska lösningar som arbetsgivaren kan 
använda sig av vid arbetsmiljöarbetet. Den huvudsakliga frågeställningen har varit vad som 
kännetecknar en god arbetsmiljö, vilket skall besvaras i detta kapitel. Problematiken är sådan att 
AML är en ramlag, den innehåller få precisa regler och talar i stora drag om vilka krav som ställs 
på arbetsgivare och arbetstagare. För att få klarhet i vad en god arbetsmiljö innebär kommer 
uppsatsen att ge svar på den huvudsakliga frågeställningen och även ta upp hur arbetsplatsen 
skall vara utformad för att ge arbetstagarna full tillfredställelse både psykosocialt och fysiskt. 
Arbetsplatsolyckor ur ett straffrättsligt perspektiv kommer att tas upp och slutligen skall 
uppsatsen besvara huruvida arbetstiden har samband med ökade eller minskade antal 
arbetsplatsolyckor? 
   

7.1 En god arbetsmiljö  
För att fastställa vad en god arbetsmiljö innebär och därmed kunna svara på den ställda 
huvudfrågan har jag främst använt mig av lagar och förordningar samt AV:s olika föreskrifter. 
Jag har även tittat på rättsfall för att konstatera rättsläget. Problemet är som sagt att AML är en 
ramlag som ej innehåller några exakta regler utan uppställer krav på arbetsgivare och 
arbetstagare. Följdfrågan därav blir om arbetsgivaren på något sätt kan kringgå de regler som 
finns uppställda. Det finns vidare ingen klar definition på vad en god arbetsmiljö innebär. 
Lagstiftaren utgår från att det är en självklarhet för tillämparen men det kan sägas att en god 
arbetsmiljö är summan av det fysiska och psykiska som sker på arbetsplatsen.  
 
I 2 kap. AML uppställs de generella kraven på arbetsmiljön, däribland förespråkas att 
arbetsmiljön skall vara tillfredställande, arbetsförhållandena skall anpassas till arbetstagarnas 
olika förutsättningar, möjligheten till att utforma sin egen arbetssituation skall finnas och teknik, 
organisation och arbetsinnehåll skall utformas på så sätt att arbetstagaren inte riskerar att utsättas 
för psykisk och fysisk belastning, som i sin tur medför ohälsa eller olycksfall. Arbetet skall 
vidare ge möjlighet till social kontakt och samarbete samt sammanhang mellan enskilda 
arbetstagare. En möjlighet till personlig och yrkesmässig utveckling skall även finnas. Slutligen 
skall arbetsmiljön vara sund och säker. Lokalerna skall vara utformade och inredda på ett sätt 
som är lämpligt utifrån arbetsmiljösynpunkt. Vidare skall de arbetshygieniska faktorerna när det 
gäller exempelvis luft, ljud och ljus vara tillfredställande och skyddsåtgärder för att arbetstagarna 
skall känna sig säkra på arbetsplatsen skall vidtas. 
 
Arbetsgivaren och arbetstagaren har ett gemensamt ansvar att se till så att arbetsmiljön är 
tillfredställande men huvudansvaret ligger dock på arbetsgivaren. Han skall systematiskt leda, 
kontrollera och planera verksamheten för att förhindra dödsfall, olyckor och allvarliga tillbud 
vilket stadgas i 3:2a AML. I samma kapitel föreskrivs även att arbetsgivaren skall vidta alla 
åtgärder som krävs för detta. 
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7.2 Gällande rätt 
På arbetsmiljöns område framgår gällande rätt bland annat av bestämmelserna i AML och 
kompletterande författningar, förordningar och föreskrifter från AV. Huvudsakligen hänvisar 
lagstiftaren till AML som i sin tur kompletteras genom exempelvis AMF och AV:s olika 
föreskrifter. 
  
Som nämnt är AML en ramlag med få precisa regleringar utan omfattar mer krav på arbetsgivare 
(och arbetstagare) att upprätthålla en god arbetsmiljö. AML innehåller nio kapitel som ingående 
talar om de krav som ställs på arbetsgivaren och påföljder samt bestämmelser om tillsyn och 
överklagande. Jag skall inte gå in närmare på vad de olika kapitlen innehåller eftersom detta 
tidigare behandlats i uppsatsen.  
 
Vidare framgår gällande rätt på arbetsmiljöns område av praxis från bland annat HD och AD. I 
uppsatsen har jag beskrivit åtta fall som alla beskriver arbetsgivares och arbetstagares ansvar att 
medverka för att uppnå en så god arbetsmiljö som möjlig. I målen framgår bland annat att 
nonchalerandet av säkerhetsföreskrifter och motvilja att bidra till arbetsmiljöarbetet på 
arbetsplatsen kan föranleda saklig grund för uppsägning. Med det menas att även arbetstagaren 
har en skyldighet att medverka till att upprätthålla god arbetsmiljö. Skyldigheten att vidta alla 
åtgärder som krävs för att förhindra dödsfall, olyckshändelser och tillbud tas upp i 
rättsfallssamlingen genom NJA 2004 s 80 och NJA 2007 s. 369. Arbetsgivaren har även 
skyldighet att underrätta tillsynsmyndighet när dödsfall, olyckor och tillbud sker vilket stadgas i 
2 § AMF och förtydligas genom NJA 2005 s 596 och RH 2007:20. Slutligen tar uppsatsen i sin 
rättsfallssamling upp skyddsombuds rätt att stoppa ett arbete samt arbetsmiljöbrott vid delegering 
av arbete. Även proportionalitetsprincipens vikt tas upp i uppsatsen och slutsatsen är att 
avvägningar får göras för att garantera arbetstagares säkerhet, den sortens hjälp som enskilda 
individer tidigare har fått får förbises för andra former av hjälp om det underlättar för 
arbetsgivaren att se till sina arbetstagares välmående.  
 
Sedan 1991 finns rubriceringen ”arbetsmiljöbrott” med i BrB. Arbetsmiljöbrott är i de flesta fall 
brottsliga underlåtenheter och inte brottsliga handlingar, det behöver med andra ord inte innebära 
att arbetsgivaren slår en hammare i arbetstagarens huvud och på det sättet skapar en personskada 
utan det kan vara att arbetsgivaren inte vidtar de åtgärder som krävs för att säkra arbetsplatsen 
och på det sättet skapar en personskada. Arbetsmiljöbrott finns även i AML och AMF. Det som 
skall tas upp i den avslutande analysen är dock det allra förstnämnda, nämligen arbetsmiljöbrott i 
BrB.   
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7.3 Lösningar för att uppnå en god arbetsmiljö 
Ett av sätten att uppnå en god arbetsmiljö är genom systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, som 
föreskrivs om i AFS 2001:1. SAM-arbetet innebär att arbetsgivaren undersöker, genomför och 
följer upp verksamheten för att förebygga olyckor och ohälsa på arbetsplatsen och på så sätt 
uppnå en god arbetsmiljö. 
 
Ytterligare en åtgärd arbetsgivaren kan vidta för att se till att arbetstagaren trivs på arbetsplatsen 
samt att den goda arbetsmiljön upprätthålls är att anordna arbetsplatsträffar. Vuxenmobbing är 
mer vanligt idag och för att se till så att alla på arbetsplatsen trivs i varandras sällskap och så att 
ingen hamnar utanför kan arbetsgivaren anordna särskilda kvällar eller aktiviteter då 
arbetstagarna får umgås och lära känna varandra. Arbetsgivare skall förutse kostnaderna för att 
höja arbetsmiljön men samtidigt behöver det inte kosta en förmögenhet, ett ”hej” eller ”bra 
jobbat” kan betyda mycket för arbetstagarna. Det är även viktigt att gå till botten med varför 
någon utsätts för vuxenmobbing på arbetsplatsen eller så kallad kränkande särbehandling. 
Arbetsgivaren skall tala med alla inblandade parter och försöka komma fram till en lösning som 
gynnar alla parter. Arbetsgivaren bör även i ett tidigt skede tala om att all kränkande 
särbehandling och liknande beteende är oacceptabelt på arbetsplatsen. På det sättet förbättras en 
aspekt av den psykosociala arbetsmiljön. Vad gäller de övriga delarna av det psykosociala 
arbetsmiljöarbetet kan arbetsgivaren försöka se till att arbetstagarna aldrig behöver vara ensam 
längre perioder, han kan se till att arbetstagarna får utföra ett variationsrikt arbetet med 
arbetsrotation så att uppgifterna inte blir monotona, kontorsutrymmen kan förses med bra 
ventilationer och möjlighet till rast och vila bör ges, vilket även stadgas i AV:s föreskrifter om 
arbetsplatsens utformning. Arbetsgivaren bör även föra någon slags journal över olyckor och 
tillbud för att komma fram till varför sådana har skett, på så sätt kan arbetsgivaren hindra att 
situationer likt de tidigare återuppstår. Slutligen är det viktigt med dialog mellan arbetstagare och 
arbetsgivare. Många gånger kommer arbetstagare i kontakt med våld på sin arbetsplats och det är 
viktigt att arbetsgivaren visar förståelse för de arbetstagare som hamnat i sådana situationer. 
Arbetstagaren skall ges möjlighet till samtal med professionella tjänstemän och även tid att 
bearbeta situationen på egen hand om det är nödvändigt men det är viktigt att samtalen inte 
känns påtvingade. 
 
Ett sätt för arbetsgivaren att få en övergripande bild över hur arbetstagarna uppfattar 
arbetsmiljön, både den fysiska och psykiska arbetsmiljön, kan ske genom utvärderingslappar likt 
de som besvaras av studenter vid kursutvärderingar. Detta kan dock få en monoton effekt då 
arbetstagarna kryssar i rutor antingen slumpvis eller automatiskt, därför kan det specialutformade 
utvärderingar inför varje tillfälle vara föredragbart.  
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En god arbetsmiljö innebär även utvilade arbetstagare. Därför är det viktigt att inte överdriva 
arbetstiden och sätta rimliga gränser för hur länge en arbetstagare får stanna på arbetsplatsen 
eller arbeta i sträck utan att ta ledigt även om det idag finns regleringar i ATL om vilotid för 
arbetstagare. Ibland måste arbetstagare befinna sig på sin arbetsplats under en längre tid. Detta 
kan bero på att arbetsplatsen är långt bort från arbetstagarens egna bostad eller för att 
arbetstagaren har jourtid. För sådant arbete kan ett vilorum vara en bra lösning. Vilorummet skall 
vara utformat på ett sätt som tillgodoser arbetstagarnas behov, exempelvis kan arbetstagaren 
placera en vilobädd, stolar och bord eller soffor för att ge arbetstagaren möjlighet att varva ner 
när arbetet blir för påfrestande eller när det för tillfället inte finns något att utföra på 
arbetsplatsen. 
 
Reglerna som finns i AML är svåra att kringgå även om den är en ramlag utan exakta regler 
eftersom den kompletteras genom en rad andra lagar, förordningar och föreskrifter som 
exempelvis de föreskrifter som utfärdats av AV. Arbetsgivare kan inte undgå skyldigheter enligt 
dessa genom att hävda att han ej vetat om föreskriftens existens men däremot kan det anses som 
en förmildrande omständighet att föreskriften varit svår att tyda.  
 
Även om det till en början kan verka som att arbetsgivaren kan undkomma ATL:s reglering 
eftersom lagen är dispositiv, det vill säga att den helt eller delvis kan avtalas bort genom ett 
kollektivavtal, skulle jag vilja påstå att detta inte heller stämmer. Ett kollektivavtal får nämligen 
inte innehålla sämre villkor för de anställda och därmed kan inte arbetsgivaren kringgå dessa 
regler. Vidare anser jag att arbetstiden kan ha ett samband med ökade eller minskade 
arbetsplatsolyckor. ATL föreskriver endast maximal antalet arbetstimmar per vecka men 
däremot kan arbetsdygnet vara hur långt som helst under förutsättning att de gemensamt inte 
övergår det maximala antalet arbetstimmar per vecka. En arbetstagare som jobbat i 20 timmar i 
sträck kommer självklart att bli disträ och därmed kanske inte uppträder alert och i stånd att 
undvika olyckor på samma sätt som han skulle göra vid ett utvilat tillstånd. Jag föreslår därför att 
man inför en reglering i lag som medger max antal timmar en arbetstagare får befinna sig på sin 
arbetsplats under ett dygn. Ibland kan jourtid medföra att arbetstagaren får stanna på 
arbetsplatsen längre än vad som är önskvärt men det måste erinras om att arbetstagaren under 
jourtiden endast befinner sig på arbetsplatsen utan specifika arbetsuppgifter, beredd att stå till 
arbetsgivarens befogenhet. 
 
Jag har i denna uppsats delvis kommit fram till att en god arbetsmiljö bäst uppnås genom ett 
omfattande psykosocialt arbetsmiljöarbete. En öppen dialog är det viktigaste för att arbetstagarna 
skall känna trygghet, både fysiskt och psykiskt. Det rent fysiska arbetsmiljöarbetet utförs bäst 
genom att lyssna på arbetstagarna, vara tydlig i delegering av uppgifter och uppgiftsfördelningen 
i helhet samt iaktta och föra journal kring allt av betydelse som sker på arbetsplatsen. Med detta 
menar jag inte att arbetstagarnas varje steg skall bevakas utan att alla olyckor och tillbud som 
sker skrivs upp för att i framtiden förhindra uppkomsten av sådana händelser. Arbetsgivaren 
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uppnår med andra ord bästa resultat genom att följa SAM-arbetet noggrant, det vill säga att 
arbetsgivaren undersöker, genomför och följer upp verksamheten på det bästa sätt de kan. SAM-
arbetet är med andra ord en av de viktigaste beståndsdelarna i arbetet med att uppnå en god 
arbetsmiljö. Det är även viktigt att låta arbetstagare vila ordentligt mellan passen för att förhindra 
olyckor. Därmed bör arbetsgivare inte tillämpa bestämmelserna om avvikelse från lagen om de 
tillämpar kollektivavtal. Ett sådant avtal får inte försämra arbetstagarnas rätt enligt LAS och 
skulle de befintliga bestämmelserna i kollektivavtalet på något sätt bidra till att arbetstagarna inte 
får vila ut ordentligt är det bättre att arbetsgivare håller sig till de bestämmelser som finns i ATL. 
Dessutom kan för långa arbetspass per dygn medföra att arbetstagaren blir disträ och inte 
uppmärksammar varningstecken på samma sätt som han skulle göra om han hade fått vila ut 
ordentligt.  
 
Vad gäller tekniska lösningar för att förbättra arbetsmiljön behöver dessa inte vara för 
avancerade eller dyra i drift. Det kan exempelvis vara att införa maskiner som kontrollerar buller. 
Sådana finns exempelvis i skolcaféterior och matsalar och föreställer ett öra som lyser rött när 
bullernivån är alldeles för hög. Arbetsgivaren skall dock räkna med tekniska hjälpmedel för att 
förbättra arbetsmiljön redan vid verksamhetsplaneringen, detta för att minska oplanerade 
kostnader i framtiden. Ventilationssystem kan byggas ut, vilorum kan anläggas och ergonomiska 
stolar kan införskaffas för att försäkra att arbetstagarna får det så bra som möjligt. Generellt kan 
en genomgång av arbetsplatsens utformning vara en simpel lösning på ett problem som uppstår i 
de flesta verksamheter. 
 
En annan teknisk lösning på förbättrandet av arbetsmiljön är den tillsynsmodell som finns i 
Danmark med smileys som riktmärken för hur bra en verksamhet klarar av arbetet med att uppnå 
och upprätthålla en så god arbetsmiljö som möjligt. Precis som styrmedelsutredningen föreslagit 
har även jag kommit fram till att en dansk modell med vissa ändringar är att föredra framför det 
svenska tillsynsindex-systemet, som kan verka avancerat och invecklande till en början. 
Möjligheter att kontrollera potentiella arbetsplatser och kunder är en bra idé, inte bara för att 
kunna försäkra sig om att ens framtida arbetsplats är säker att arbeta på men även för att öka 
konkurrensen företagen emellan. Den danska modellen som innebär att alla verksamheter 
inspekteras medför vidare att arbetsgivare aktivt arbetar för att förbättra arbetsmiljön och inte 
endast efter att en inspektion har skett och idén med SAM-arbetet uppfylls således på ett bättre 
sätt. I Danmark belyses även den psykosociala arbetsmiljön i samband med screeningen vilket är 
ett utmärkt tillfälle att undersöka arbetstagarna välmående. Jag håller med utredningen om att 
den föreskriva sju-års perioden i Danmark är en alldeles för lång tid och att den föreslagna 
perioden om fem år är att föredra, dels för att hålla sig uppdaterad, dels för att samhället 
förändras och är i en ständig utveckling. För att genomföra denna modell kommer det dock 
krävas enorma ekonomiska resurser och en screening av samtliga verksamheter i Sverige 
kommer att kräva mycket tid.  
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Vad gäller förhållandet mellan civilrätt och offentligrätt är det en svårbesvarad fråga. Så fort en 
åklagare tar del av fallet och inleder en förundersökning blir parter i målet det offentliga mot den 
enskilda men arbetsrätten är civilrättslig till sin natur. Det som närmast kan besvara frågan är att 
det finns olika typer av anställda, det finns privatanställda och det finns offentlig anställda. Den 
senare antar i många länder en särställning där anställningen vilar på offentligrättslig grund. 
Lagändringar har dock medfört att den offentliga anställningen successivt privatiserats. Detta 
innebär att samma regler i huvudsak gäller både privat anställda och offentliganställda. 
Oberoendes av om man arbetar inom privat sektor eller offentlig sektor är man att anse som 
arbetstagare. Statstjänstemannabegreppet har numera avskaffats och ersatts av begreppet statlig 
anställning. Denna form av anställning vilar helt och hållet på avtalsrättsliga grunder, vilken 
tillhör civilrätten.111 Det måste dock tilläggas att all arbetsrättslig lagstiftning inte enbart är 
civilrättslig utan lagstiftning som innehåller förhållningsregler för arbetsgivaren vilkas 
efterlevnad övervakas av myndighet är istället offentligrättslig. Arbetsgivare som inte följer 
AML kan åläggas offentligrättsliga påföljder såsom straff, vite och företagsbot. Allt detta 
regleras i BrB. 
 
Avslutningsvis i denna uppsats vill jag särskilt belysa att arbetsmiljöarbetet skall bedrivas i ett 
nära samförstånd mellan arbetstagare och arbetsgivare. Därför är det viktigt att allas åsikter 
respekteras och att en dialog kan föras mellan arbetsgivare och arbetstagare samt arbetstagare 
och arbetstagare utan att någon part blir nedtryckt, kränkt eller åsidosatt. Om den psykosociala 
arbetsmiljön är fullkomlig kommer alla andra bitar att så småningom falla på plats och även 
SAM-arbetet kan sägas vara en av grundstenarna till en god arbetsmiljö. 
 
Jag kan därmed dra slutsatsen att mina studier inom detta ämne har lett mig till konklusionen att 
det psykosociala arbetsmiljöarbetet tillsammans med SAM-arbetet utgör fundamentet för en sund 
och nyttig arbetsmiljö. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
111 Källström, K & Malmberg, J. Anställningsförhållandet s 36-37.  
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