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FÖRORD 

 

Den här uppsatsen handlar om arbetsmiljörättens uppkomst, utveckling och gällande rätt idag. Vi 

har valt att skriva om arbetsmiljö eftersom det är en viktig fråga som berör både individen och 

samhället. Under uppsatsarbetet har vi fördjupat oss i det systematiska arbetsmiljöarbetet, 

ansvarsförhållanden och skyddsombud. 

 Vi påbörjade materialinsamlingen till vår uppsats utifrån ett brett perspektiv eftersom vi 

tidigare läst att arbetsmiljörätten är ett relativt outforskat område. Vi inser nu i efterhand att det 

inte har varit brist på material om vårt ämne. Under handledning av Börje Leidhammar, som har 

givit oss uppmuntran och många kvalitativa synpunkter, har vi skrivit denna uppsats som ett led i 

vår utbildning inom ämnet rättsvetenskap. Uppsatsskrivandet har varit intressant och stundom 

krävande och har givit oss många nya kunskaper samt även flera nya infallsvinklar för eventuell 

framtida forskning.  

 

Karlstad den 2 januari 2006 

Petra Augustsson och Mia Skoglund
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ABSTRACT 

 

This study deals with work environment from a legal perspective. The study includes legislative 

history, legislation today and one empirical study. The legislation that concerns work 

environment (health and safety) in Sweden today is found in the Swedish Work Environment Act 

(WEA), the Work Environment Ordinance (WEO), Provisions issued by the Work Environment 

Authority, related legislations and also collective agreements. The WEA, passed by the parliament 

in 1977, came into force on the 1st of July 1978 and it defines the framework for Provisions 

issued by the Work Environment Authority, which is an authority superintended by the Swedish 

government. These Provisions contain more detailed stipulations and obligations with reference 

to the working environment. The WEO contains certain supplementary rules. The Work 

Environment Authority supervises the obedience to the legislation. 

 The first work environment act was created in 1889 because of too many work accidents. By 

the year of 1929 the work environment act was focused on work diseases in consequence of 

dangerous substances such as asbestos and silicosis. Partly because of the legislation, there are no 

big problems in the physical work environment today. Sweden has one of the most physically 

safe work environments in the world today. The present problem is instead the psychosocial 

work environment because it is experienced individually. 

 An empirical interview study shows that employers and employees are satisfied with the work 

environment at Karlstad University. 
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1. INLEDNING 

 

I detta inledande kapitel kommer vi att presentera vårt ämnesval, syfte, avgränsning, 

problemställningar och val av metod. 

 

1.1 Ämnespresentation 

Arbetsmiljön i Sverige regleras främst genom arbetsmiljölag 1977:1160 (AML). AML är en ramlag 

som kompletteras genom förordning, föreskrifter, angränsande lagar samt lokala och centrala 

arbetsmiljöavtal. Lagen omfattar alla arbetstagare liksom studerande, värnpliktiga, praktikanter 

som genomför praktik som ett led i sin utbildning samt vårdtagare vid anstalt som utför arbete. 

Idag omfattas inte barn i förskola eller arbetstagare under 18 år som utför arbete i arbetsgivarens 

hem av AML. Bara arbetstagarna utgör 3.8 miljoner människor och således är arbetsmiljön något 

som berör en stor del av svenska folket. 1 Arbetsgivarna och även till viss del arbetstagarna är 

skyldiga att följa lagen. AML:s efterlevnad på arbetsplatser kontrolleras av Arbetsmiljöverket 

(AV) som är tillsynsmyndighet.  

 Till skillnad från ”klassisk” arbetsrätt som är den civilrättsliga lagstiftningen och som berör 

förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare är arbetsmiljörätten snarare offentligrättslig 

eftersom den omfattar tre parter: arbetsgivare, arbetstagare och staten.2 Håkan Hydén, professor i 

rättssociologi, anser därför att AML inte är en särskilt ”juridisk” lag eftersom den inte bygger på 

regler som är till för att lösa konflikter mellan arbetsgivare och arbetstagare. Rättsregler som är till 

för att skilja två stridande parter åt menar Hydén är uppbyggda efter en normorienterad 

subsumtionsmodell, vilket innebär att ett specifikt fall faller under en generell norm. AML däremot 

är inte till för att skilja två parter åt eftersom arbetsmiljön är en samhällelig angelägenhet. AML är 

enligt Hydén uppbyggd efter en mål-medel-modellmetod. Målformuleringarna finns i 2 kap AML om 

arbetsmiljöns beskaffenhet, samt i 3 kap AML om ansvar och skyldigheter. Medlen för att nå 

målen enligt AML är av två slag: dels offentliga regler som stiftas av regeringen, dels föreskrifter 

om partssamverkan/arbetsmiljöavtal varigenom parterna själva får välja åtgärder för att nå sina 

mål.3 

 

 

 

                                                 
1 www.scb.se. 
2 Steinberg, 2004 s 50. 
3 Hydén, 1981 s 244. 
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1.2  Vad är arbetsmiljö? 

Arbetsmiljö som begrepp är omfattande och inkluderar alla fysiska, psykiska och sociala 

förhållanden som en arbetstagare möter på arbetsplatsen.4 Arbetsmiljö är resultatet av 

arbetstekniska, arbetsinnehålleliga och arbetsorganisatoriska förhållanden. Teknik i arbetet avser 

till exempel maskiner, verktyg, redskap, lokaler och ventilation. De tekniska förhållandena 

påverkar alla på arbetsplatsen i någon bemärkelse. Framförallt förknippas teknisk påverkan med 

fysisk arbetsmiljö såsom ergonomi, men tekniken påverkar även det psykiska välmåendet i allra 

högsta grad. Exempelvis så har tekniska hjälpmedel gjort det möjligt för arbetstagare att 

interagera med varandra på många olika sätt. 

 Arbetsinnehåll omfattar arbetets innehåll och form. Om arbetsuppgifterna är stimulerande har 

det i de allra flesta fall positiva effekter för arbetstagaren. Ett motsatt förhållande skapar givetvis 

en motsatt effekt. Arbetsinnehållet som främst påverkar människans välmående påverkar i sin tur 

det fysiska. Om arbetstagaren arbetar i en enformig arbetsställning kan detta i sin tur leda till 

belastnings- och förslitningsskador. Det hävdas att monotona arbetsmoment ofta är mer 

stressande än ett ”högtempoarbete”. Om arbetstagaren i sitt arbete har tillgång till många, få eller 

inga arbetskamrater under arbetstid påverkar också arbetet i stor utsträckning. Det är i de flesta 

fall positivt med ett brett socialt kontaktnät på arbetsplatsen, men det får heller inte bli för 

mycket så att arbetstagaren på sin fritid inte orkar med socialt umgänge. De sociala kontakterna i 

arbetslivet påverkar således arbetstagare även på icke arbetstid.  

 Slutligen består arbetsmiljön av arbetsorganisatoriska faktorer. Av vikt för arbetsmiljön är hur 

arbetet organiseras och styrs och om arbetstagaren har någon möjlighet att påverka vad, hur och 

när arbetsmomenten skall genomföras. Arbetsorganisationen är också grunden för det sociala 

livet på arbetsplatsen. En bra organisation ger glada och motiverade arbetstagare.5 

 Sammanfattningsvis kan sägas att begreppet arbetsmiljö omfattar alla de förhållanden vi 

utsätts för i arbetslivet även om det i vissa fall sker indirekt. Men summan av det som händer oss 

direkt och runtomkring oss i vårt arbete – det är vår arbetsmiljö. 

 

1.3 Syfte och avgränsning 

Syftet med vår uppsats är att fastställa gällande rätt inom arbetsmiljörätten och främst att belysa 

reglerna i 3 kap 2, 2a, 3 och 4 §§ AML om arbetsmiljöarbete och ansvarsförhållanden samt 6 kap 

AML om skyddsombud, och hur dessa regler tillämpas vid Karlstads universitet.  

 Anledningen till att vi har valt ut 3 kap 2, 2a, 3 och 4 §§ AML är att de lagrummen reglerar hur 

arbetsmiljöarbetet skall bedrivas samt vilket ansvar arbetsgivare respektive arbetstagare har i det 

                                                 
4 Zanderin, 2005 s 11. 
5 Iseskog, 2001 s 8-11. 
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dagliga arbetsmiljöarbetet. Skyddsombuden har vi valt att belysa därför att de har en betydelsefull 

roll för arbetsmiljöarbetet på en arbetsplats. 

 

1.4 Problemställning  

Vi har arbetat utifrån följande problemställning: Hur har arbetsmiljöregleringen påverkats av de 

samhälleliga förändringarna och hur ser regleringen ut idag samt hur efterlevs den i praktiken? 

 För att nå målet med vår uppsats har vi utgått från de frågor som följer nedan. 

 

1.4.1 Arbetsmiljöns förändring över tid 

För att inte bara fastställa gällande rätt utifrån dagens lagstiftning har vi valt att studera lagen 

utifrån ett historiskt perspektiv för att få en bättre förståelse för varför den finns idag och ser ut 

som den gör eftersom arbetsmiljö är en samhällsfråga som förändras i takt med samhällets 

utveckling. Vi har med hjälp av den rättsgenetiska metoden försökt att besvara frågan: 

• Hur har arbetsmiljörätten förändrats över tiden med tanke på att arbetsmiljöproblemen 

har ändrat karaktär i den bemärkelse att problemområdena har utvecklats från olycksfall 

till psykosociala problem?  

 

1.4.2 Gällande rätt 

För att fastställa gällande rätt har vi utgått från följande frågor: 

• Vilken reglering finns på arbetsmiljörättens område?  

• På vilket sätt påverkar EU:s arbetsmiljölagstiftning den svenska arbetsmiljörätten?  

• Vilken rättslig reglering finns för skyddsombudens funktion och befogenheter? 

• Hur regleras det systematiska arbetsmiljöarbetet enligt lag? 

• Vilken reglering finns för att tydliggöra ansvarsförhållandena inom arbetsmiljörätten? 

• Vilka brottstyper och påföljder regleras i lag? 

 

1.4.3 Gällande rätt i praktiken 

När vi har fastställt gällande rätt har vi sedan använt den för att kunna besvara följande frågor om 

det praktiska arbetsmiljöarbetet vid Karlstads universitet: 

• Hur är arbetsmiljöarbetet uppbyggt vid Karlstads universitet?  

• Är arbetsmiljöpolicyn upprättad utifrån AML och efterlevs arbetsmiljöpolicyn?  

• Hur samverkar arbetsgivaren med skyddsombuden? 
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• Hur tycker huvudskyddsombuden respektive arbetsgivaren att arbetsmiljöarbetet fungerar 

både enligt lag och enligt Karlstads universitets styrande arbetsmiljödokument? 

• Upplevs Karlstads universitet som en arbetsplats som följer lagen och som arbetar aktivt 

med sin arbetsmiljö? 

 

1.5 Val av ämne  

Skälet till val av ämne är intresset för arbetsmiljörätten mot bakgrund av att vi till största delen 

har studerat det ”traditionella” arbetsrättsförhållandet som rör arbetsgivare och arbetstagare. 

Detta har bidragit till att vi funnit det intressant att studera trepartssamverkan – arbetsgivare, 

arbetstagare och staten – närmre. Vi anser också att det är viktigt att belysa arbetsmiljörätten då 

det berör så många människors vardag och är en ständigt aktuell fråga. 

 

1.6 Metod 

I vår framställning har vi valt att studera arbetsmiljörätten ur tre perspektiv: ett historiskt, ett 

dogmatiskt och ett empiriskt. Genom att belysa historiken får vi bakgrunden till varför 

arbetsmiljörätten ser ut som den gör idag och genom en dogmatisk studie kan vi fastställa 

gällande rätt. Med hjälp av gällande rätt har vi studerat hur arbetsmiljöarbetet bedrivs vid 

Karlstads universitet och genom en empirisk undersökning fått en uppfattning om ifall Karlstads 

universitet efterlever sina egna och lagens krav. De tre metoderna vi har använt oss av är 

rättsgenetisk, rättsdogmatisk och empirisk metod.  

 Birgitta Nyström, professor i civilrätt, menar att forskningsämnet styr valet av tillämpbar 

forskningsmetod. I sin avhandling Medling i arbetstvister använder hon sig av de tre metoderna 

rättsgenetisk, rättsdogmatisk och empirisk metod. Det mest vedertagna för en rättsvetenskaplig 

studie är att studera utifrån ett rättsdogmatiskt perspektiv men genom att använda flera metoder 

ges studien ett bredare perspektiv.6  

 Olle Rimsten, lektor i juridik, grundar sin undersökning Arbetsdomstolen och Lagstiftaren – om 

värderingar i rättsligt beslutsfattande på en empirisk metod och menar att det saknas anledning till att 

argumentera för att använda sig av andra metoder än den rättsdogmatiska inom rättsvetenskapen 

och framhåller istället ”Att en breddning av synsättet är accepterat och på åtskilliga håll till och med betraktas 

som önskvärt förefaller uppenbart”.7 

 

 

                                                 
6 Nyström, 1990 s 35-41. 
7 Rimsten, 1998 s 24-26. 
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1.6.1 Rättsgenetisk metod 

För att förstå hur arbetsmiljöregleringen ser ut idag och varför vi har den krävs ett historiskt 

perspektiv. Vi har då valt att använda oss av rättsgenetisk metod som innebär att bakgrunden till 

arbetsmiljöregleringen belyses utifrån ett rättsligt perspektiv vilket innebär att historiska 

efterforskningar görs. Bert Lehrberg, professor i civilrätt, definierar den rättsgenetiska metoden 

utifrån två synsätt; en del forskare menar att det handlar om att studera en rättsregels historia 

medan andra menar på att rätten befinner sig i en ständig utvecklingsprocess där man ser till hur 

rätten har utvecklats.8 För att använda sig av rättsgenetisk metod finner vi stöd i bland andra 

Birgitta Nyström, som menar att ett historiskt material ger djup och bredd åt studien och att ”det 

historiska perspektivet kan förhoppningsvis klarlägga varför det gällande systemet ser ut som det gör”.9 På 

samma sätt betonar Håkan Hydén behovet av att belysa bakgrunden till varför vi har rättsregler 

på arbetsmiljöområdet.10 Ann Henning, professor i civilrätt, använder även hon sig av ett 

rättsgenetiskt perspektiv i sin avhandling Tidsbegränsad anställning – En studie av 

anställningsformsregleringen och dess funktioner, för att visa på hur innehållet i 

anställningsskyddsregleringen förändras över tiden på grund av den samhälleliga utvecklingen.11 

Då dessa forskare förespråkar att rättsgenetiska undersökningar används och att gällande 

rättsregler kan förstås utifrån en sådan studie finner vi underlag till att själva studera 

arbetsmiljöregleringen med hjälp av denna metod.  Den historiska efterforskningen har vi gjort 

utifrån litteratur om arbetsmiljörättens historia. Som vid rättsdogmatisk metod har vi också 

använt oss av förarbeten. Den rättsgenetiska metoden har vi använt oss av i kapitel 2. 

 

1.6.2 Rättsdogmatisk metod 

Vid en rättsdogmatisk metod studeras gällande rätt såsom lagtext, förordningar och rättspraxis. 

Kompletterande rättskällor är förarbeten till aktuella lagar samt doktrin inom det undersökta 

området. Tolkning och systematisering av detta material är utgångspunkt i den dogmatiska 

rättsvetenskapen. Rättsdogmatikens syfte och arbetssätt är att studera rättsreglerna i deras 

egenskap av normer och fastställa vad gällande rätt innefattar inom ett visst område. Stig 

Strömholm, professor i allmän rättslära, menar att en elementär förutsättning för den 

rättsdogmatiska metoden är att det går att finna kunskap genom att granska rättsregler, förarbeten 

och praxis.12 Aleksander Peczenik, professor i rättsvetenskap, beskriver den traditionella 

rättsdogmatiska metoden som att gällande rätt tolkas på ett sammanhängande och etiskt 

                                                 
8 Lehrberg, 2001 s 140, 141. 
9 Nyström, 1990 s 41. 
10 Hydén, 2002 s 248, 249. 
11 Henning, 1984 s 35. 
12 Strömholm, 1988 s 9. 
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godtagbart sätt, och där det ställer höga krav på medvetenhet och öppenhet när det gäller 

tolkningen av gällande rätt. Det är därför av vikt att vi som forskare tolkar gällande rätt objektivt, 

det vill säga skiljer våra personliga värderingar från dem som finns i rättskällorna för att 

forskningen inte skall riskera att förlora sin trovärdighet.13 Det material vi har använt oss av för 

att fastställa gällande rätt inom arbetsmiljöområdet är lagtext, förarbeten, rättsfall och doktrin. 

Den rättsdogmatiska metoden har vi använt för att få fram gällande rätt i kapitel 3-6 och delvis i 

kapitel 2 och 7. 

 

1.6.3 Empirisk studie 

Vi har som ett komplement till vår rättsgenetiska och rättsdogmatiska studie valt att genomföra 

en empirisk undersökning. En empirisk undersökning i en rättsvetenskaplig studie anses ofta som 

ett osäkert komplement. I rättsvetenskapliga sammanhang kan en empirisk studie användas för 

att visa hur rätten tillämpas i verkligheten, det vill säga gällande rätt ur faktisk mening, medan 

lagtexten anger rätten ur sedvanlig mening.14 Bert Lehrberg menar dock att empiriska studier i 

rättsvetenskapliga sammanhang inte utgör någon särskilt tillförlitlig källa eftersom undersökningar 

inte säger någonting om hur lagen efterlevs. För att undersöka en sådan fråga krävs att man 

studerar hur förhållandena såg ut före lagens tillkomst. Han menar vidare att även om en 

undersökning visar att lagen inte följs så kan den ha andra effekter, till exempel att människor har 

förändrat sina handlingar på ett sätt som närmar sig lagen.15 

 Det är viktigt att betona att den empiriska studien endast är ett komplement för att kunna 

utröna vissa tendenser och mönster. Målet med den empiriska undersökningen är att kunna se ett 

mönster i huruvida Karlstads universitet genom sitt arbetsmiljöarbete följer arbetsmiljölagens 

tredje kapitel om systematiskt arbetsmiljöarbete. Den empiriska undersökningen har vi använt oss 

av i kapitel 7-9. 

 

1.6.3.1 Metodiska angreppssätt 

När vi har valt form för vår undersökning har det funnits två vägar att tillgå. Den ena har varit att 

göra en enkätundersökning och den andra har varit att genomföra studien med hjälp av 

samtalsintervjuer. Eftersom målet inte har varit att få konkreta siffror och tal som slutresultat så 

har vi valt bort enkätundersökning och istället inriktat oss på kvalitativa samtalsintervjuer. 

Kvalitativa studier skall kunna påvisa ett handlingsmönster.16 De kan anses vara både subjektiva 

och oprecisa till att vara det enda undersökningsalternativet. Den kvalitativa studien i sig har inget 
                                                 
13 Peczenik, 1995 s 34.  
14 Steinberg, 2004 s 55. 
15 Lehrberg, 2001 s 147. 
16 Trost, 1997 s 16. 
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eget värde utan bör motiveras och placeras i sitt sammanhang. Studier av kvalitativ form kan ses 

som ett nödvändigt medel för att undersöka objekt som är vaga och mångtydiga och som inte 

kan genomgå en direkt mätning. 17 Kvalitativa studier är något som är användbart inom alla de 

forskningsområden som omfattar praktisk verksamhet och ger främst svar på frågan hur jämfört 

med varför.18  

 

1.6.3.2 Validitet och reliabilitet 

Genomgående genom forskningen är validitet det mest centrala problemet. Problemet som 

uppstår är om det vi i teorin tänker oss att undersöka, är det som verkligen undersöks i 

realiteten.19 Validitet brukar i vetenskaplig litteratur definieras på tre olika sätt som alla används 

synonymt: ”1) överensstämmelse mellan teoretisk definition och operationell indikator; 2) frånvaro av 

systematiska fel; och 3) att vi undersöker det vi påstår att vi undersöker”20 Reliabilitet innebär att mätningen 

är korrekt och det är svårt att få reliabilitet och validitet i kvalitativa intervjuer. Det är också 

svårare att bedöma reliabilitet och validitet i en kvalitativ studie än vid en kvantitativ studie. Jan 

Trost, professor i sociologi, menar att intervjuerna måste vara väl standardiserade för att få 

reliabilitet i materialet. Med validitet menas att, i vårt fall, intervjuerna ger ett giltigt resultat. Vi 

kan ifrågasätta oss själva genom att kontrollera om vi har undersökt det som vi från början hade 

tänkt göra. Vi anser att reliabiliteten i vår empiriska studie inte är särskilt hög. Framförallt med 

hänsyn till att intervjuerna var ostandardiserade trots att kvalitativa intervjuer kräver låg 

standardisering. Det är därför svårt att överhuvudtaget mäta reliabiliteten i kvalitativa intervjuer.21 

Intervjupersonerna har däremot haft kunskap om lagen och representerat arbetsmarknadens båda 

parter vilket vi anser var en viktig faktor för att kunna få ett så reliabelt material som möjligt.  

 En studie med låg reliabilitet kan dock aldrig ha hög validitet och av det skälet får vi dra 

slutsatsen att validiteten också är låg.22 

 

1.6.3.3 Urval 

Vi har genomfört intervjuer med fem personer, både arbetstagarnas och arbetsgivarens 

representanter i arbetsmiljösammanhang. Intervjupersonerna har vi kontaktat via personligt 

besök och e-post. Vissa av personerna var självklara val för vår undersökning medan några valdes 

ut slumpvis. Det krav vi har haft var skyddsombud som representerar arbetstagarna, 

                                                 
17 Wallén, 1996 s 73. 
18 Trost, 1997 s 33. 
19 Esaiasson, 2002 s 61. 
20 A a s 61. 
21 Trost, 1997 s 99 – 102. 
22 Patel, 2003 s 99. 
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avdelningschefer/prefekter som representanter för arbetsgivaren samt en arbetsmiljöhandläggare. 

Anledningen till att vi valt ut personer ur dessa kategorier har varit att vi ville intervjua personer 

som har kännedom om arbetsmiljöregleringen eftersom vi anser att det är grundläggande för att 

personen i fråga själv skall kunna avgöra vad som är lagenligt och inte. För att även kunna göra 

en jämförelse med någon som inte har samma krav på sig att kunna lagen har vi intervjuat en 

arbetstagare. 

 

1.6.3.4 Datainsamlingsmetod 

Vi har valt att dokumentera våra intervjuer endast med hjälp av anteckningar. Dels eftersom 

efterarbetet med bandinspelning är krävande, dels då flera av våra intervjuer kunde genomföras 

med kortare varsel än vi hade räknat med. När vi hade bestämt våra huvudfrågor för intervjun 

och kontaktade våra intervjuobjekt hade de flesta tid i direkt anslutning till vår kontakt. När vi 

inte hade samma typ av efterarbete med bandinspelningarna valde vi också att genomföra fler 

intervjuer. Vi var från början osäkra på om anteckningar skulle vara tillräckligt, men när vi har läst 

litteratur som anknyter till intervjumetodik har författarna talat både för och emot de vanligaste 

datainsamlingsmetoderna bandinspelning, videoinspelning och anteckning. 23 Vår tolkning av 

litteraturen är att vi kan välja det som passar bäst eftersom det finns för- och nackdelar med alla 

tre sätt. Vi valde att väga anteckning och bandinspelning mot varandra. Jan Trost, menar till 

exempel att bandinspelning och videoinspelning kan få den intervjuade att känna sig obekväm 

men även att bandinspelningarna kräver mycket efterarbete med tanke på att det skall skrivas ned 

för att kunna användas. Vid avlyssning från en bandinspelning tappar lyssnaren även viktiga 

synliga uttryck som den intervjuade gör, dock hörs typiska tonfall fortfarande som tappas då 

intervjuaren endast antecknar.24 Jan Kragh Jacobsen, lektor i kommunikation, anser att fördelen 

med bandspelare är att intervjuaren har sitt material dokumenterat och det råder ingen oklarhet 

om vad som egentligen sagts. Nackdelen som han ser är att bandinspelningen kan bidra till att 

intervjuaren i efterhand hör misstag som borde ha retts ut under intervjuns gång. Något som 

intervjuaren kan gräma sig över.25 Även Göran Wallén, docent i vetenskapsteori, menar att 

bandinspelning är praktiskt, men att efterarbetet kan vara större än behållningen av det material 

som fås och det är inte ofta som intervjuaren går tillbaka till det inspelade materialet.26 Peter 

Esaiasson, professor i statsvetenskap, anser att bandinspelning är att föredra om den inte utgör 

något hinder för intervjun eftersom det viktigaste ändå är att den genomförs.27 

                                                 
23 Trost, 1997; Wallén, 1996; Esaiasson, 2002. 
24 Trost J, 1997 s 50, 51. 
25 Kragh Jacobsen, 1993 s 64, 189. 
26 Wallén, 1996 s 78. 
27 Esaiasson, 2002 s 294. 
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1.6.3.5 Genomförande 

Intervjuerna har vi genomfört tillsammans, dels för att vi båda skall få ta del av samma 

information, vilket har varit viktigt då vi har dokumenterat intervjuerna endast genom 

anteckningar, dels för att vi efteråt skall kunna diskutera informationen vi har fått och se ett 

mönster av den. Den intervjuade kan också känna sig mer bekväm att intervjuas av två personer 

om intervjuämnet är känsligt eller om denne är osäker. Nackdelen med att ha två intervjuare 

menar Trost kan vara att intervjupersonen, om denne är ensam, känner sig i underläge eller att 

intervjuarna inte är samspelta, vilket då utgör en nackdel för intervjun.28 

 

1.6.3.6 Etiska aspekter 

Etiska aspekter i en undersökning kan handla om konfidentialitet, anonymitet och tystnadsplikt, 

men även sådana saker som att redovisningen av materialet är sanningsenlig. 

 Till att börja med skall vi reda ut begreppen konfidentiellt, anonymt och tystnadsplikt. Om något är 

konfidentiellt innebär det att det som sagts inte kommer att föras vidare och ingen skall kunna ta 

reda på vem som har sagt vad. Om något är anonymt innebär det att ingen vet namnet på den 

person som har sagt något, likaså gäller andra igenkänningstecken. Tystnadsplikten spinner vidare 

på både konfidentialitet och anonymitet på så sätt att någon åläggs tystnadsplikt, vilket är ett löfte 

att uppgifterna inte sprids till obehörig.29 Eftersom vi i vår studie kommer att återge vad vi har 

fått berättat för oss – och intervjupersonerna har varit medvetna om det – så har 

anonymitetsproblematiken varit det som vi har kommit i kontakt med. Vi frågade helt enkelt 

intervjupersonerna om vissa kännetecken som kan komma att röjas i uppsatsen och vi har fått 

deras godkännande. Däremot har vi valt att till viss del avidentifiera samtliga intervjupersoner på 

så sätt att de inte nämns vid sitt namn. De personer i vår undersökning vars identitet röjs har fått 

läsa igenom redovisningen av intervjun före publicering för att undvika eventuella missförstånd. 

Vi anser inte att det faktum att intervjupersonerna fått läsa intervjuresultaten har påverkat dess 

utformning. Snarare har det stärkt vår uppfattning.  

 

1.7 Disposition 

Kapitel 1 - 6 inleds med de frågeställningar som vi kommer att besvara i kapitlet. En kapitelvis 

sammanfattning besvarar de frågor som vi redovisar för i ingressen till dessa kapitel. I kapitlen 7-

9 görs ingen specifik redovisning för frågeställningarna som rör gällande rätt i praktiken utan vår 

avsikt är att besvara de frågor som rör gällande rätt i praktiken genom redovisningen av våra 

                                                 
28 Trost, 1997 s 43, 44. 
29 A a s 40. 
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intervjuer. I uppsatsens två avslutande kapitel analyserar vi och drar våra slutsatser utifrån de 

fakta som vi har presenterat i de föregående kapitlen. 

Uppsatsen är uppbyggd på följande vis: 

 Kapitel 1 behandlar de grundläggande delarna såsom ämnespresentation, syfte, avgränsning, 

problemställning och metod. 

 Kapitel 2 avser att ge en historisk tillbakablick på arbetsmiljörättens utveckling sedan 1889 fram 

till början av 2000-talet. 

 Kapitel 3 behandlar gällande rätt idag, det vill säga arbetsmiljölagen, arbetsmiljöförordningen, 

Arbetsmiljöverkets Författningssamling, angränsande lagstiftning, arbetsmiljöavtal samt EU:s 

arbetsmiljörätt. 

 Kapitel 4 redovisar skyddsombudens roll och uppgifter. 

 Kapitel 5 ger en inblick i ett urval av Arbetsmiljöverkets uppgifter som vi har funnit vara 

relevanta för uppsatsen. 

 Kapitel 6 innehåller regleringen för det systematiska arbetsmiljöarbetet, ansvarsförhållanden 

och brottstyper. 

 Kapitel 7 behandlar hur arbetsmiljöarbetet bedrivs vid Karlstads universitet samt en intervju 

med en arbetsmiljöhandläggare. 

 Kapitel 8 redovisar vi vår intervju med en avdelningschef. 

 Kapitel 9 redovisar vår intervju med huvudskyddsombuden och en arbetstagare. 

 Kapitel 10 innehåller en analys av de tidigare redovisade delarna. 

 Kapitel 11 avslutar uppsatsen med sammanfattande slutsatser. 
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2. Arbetsmiljöregleringen ur ett historiskt perspektiv 

 

I kapitlet beskrivs arbetsmiljöregleringens tillkomst och utveckling ur ett cirka 100-årigt perspektiv. 

Den fråga vi skall besvara i detta kapitel är ”Hur har arbetsmiljörätten förändrats över tiden med 

tanke på att arbetsmiljöproblemen har ändrat karaktär i den bemärkelse att problemområdena har 

utvecklats från olycksfall till farliga ämnen till psykosociala problem?”  

 

2.1 Allmänt om arbetsmiljöns utveckling 

Samhällets struktur och utveckling är de avgörande faktorerna för förändringar när man betraktar 

arbetsmiljön ur ett historiskt perspektiv. En övergång har skett från bondesamhälle till 

industrisamhälle och sedan från industri- till servicesamhälle under de senaste 100 åren. På grund 

av denna utveckling har arbetsmiljön blivit påverkad. Man kan säga att det förekommit tre slags 

intresseinriktningar inom arbetsmiljöområdet. I slutet av 1800-talet och början av 1900-talet var 

arbetsmiljön inriktad på arbetsolycksfall, i mitten av 1900-talet var inriktningen kemiska ämnen 

och i slutet av 1900-talet var den psykosociala arbetsmiljön i fokus. Utifrån detta har vi valt att 

redovisa arbetsmiljöns historia enligt nedanstående tidsintervaller. 

 

2.2 Tidsperioden 1880 – 1912  

I slutet av 1800-talet var det primära området för arbetsmiljöarbetet olycksfall och dödsfall. Detta 

på grund av det industriella genombrottet som skedde under 1800-talets andra hälft. Reglering 

inom arbetsmiljöområdet saknades så gott som helt under industrialismens framfart.30 År 1884 

lades en motion fram med förslag om en förordning om arbetarskydd mot ohälsa och 

socialförsäkring där olycksfallsförsäkring och pension skulle vara inkluderade. I motionen 

framgick också behovet av en tillsynsmyndighet som skulle inspektera att skyddsanordningar 

användes.31 År 1889 antog riksdagen den första yrkesfarelagen (1889:19) som medförde att 

allmänna rättsliga regler till skydd mot olycksfall och ohälsa för första gången togs upp. Den 

avsåg dock enbart arbete inom industrin, jordbruksarbetande fick således stå utanför. 32 ”Den 

första länken i en kedja af åtgärder, som stå i utsikt, alla syftande till att förbättra de arbetande klassernas, 

kroppsarbetarnas ställning”, så beskrivs lagen i ett riksdagsprotokoll från denna tid. Yrkesfarelagen 

utgör stommen för dagens moderna arbetsmiljölagstiftning.33 För att kontrollera att lagen 

                                                 
30 Günzel & Zanderin, 2003 s 12, 13. 
31 Steinberg, 2004 s 64, 65. 
32 Günzel & Zanderin, 2003 s 13. 
33 Wadell & Larsson, 1998 s 17. 
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efterlevdes tillsattes statliga arbetsmiljöinspektörstjänster men utan befogenhet att ålägga 

arbetsgivaren att vidta åtgärder för eventuella missförhållanden på arbetsmiljöområdet. Denna 

uppgift förordnades istället länsstyrelsen. År 1912 antogs lagen (1912:206) om arbetarskydd, som  

tillämpades på industrin och annan rörelse och ersatte 1889 års yrkesfarelag. Lagen innebar en 

förstärkning av det befintliga arbetarskyddet. En nyhet var att en chefsmyndighet för 

yrkesinspektionen inrättades och myndighetstillsynen fick ökade resurser. En annan viktig nyhet 

var rätten för arbetstagare att utse arbetarombud som fick i uppgift att företräda arbetstagare i 

arbetarskyddsfrågor, det vill säga våra dagars skyddsombud. Krav på arbetsgivaren angående 

skyddsbestämmelser utökades så att en överensstämmelse med den tekniska utvecklingen 

skedde.34 

 

2.3 Tidsperioden 1912 - 1949 

Under denna period växte den moderna arbetarskyddslagstiftningen fram. Fokus lades på sanitära 

olägenheter i arbetslivet och de arbetssjukdomar som på grund av bland annat damm och gas 

uppstod under denna tid. En förbättring för arbetstagarna var att 1929 infördes lag (1929:131) 

om försäkring för vissa yrkessjukdomar,  yrkessjukdomslagen. Denna tillämpades på sjukdomar 

som berodde på arbete med bland annat arsenik, bly och fosfor men även andra 

arbetsförhållanden som exempelvis röntgenstrålning inkluderades i yrkessjukdomslagen.35 År 

1931 skedde en lagändring som innebar att skyddsombudsfunktionen blev mera utvecklad. Regler 

infördes som innebar en uppmaning till arbetstagare att de borde utse skyddsombud.36 År 1938 

slöt Svenska Arbetsgivareförening (SAF) och Landsorganisationen i Sverige (LO) Salsjöbadsavtalet på grund 

av behovet av arbetsfred. Parterna ville genom detta avtal få möjlighet att diskutera frågor om 

produktion, arbetsvillkor och löner utan en statlig inblandning. 37 År 1938 genomfördes också en 

ändring av 1912 års lag om arbetarskydd där det framgick att behov fanns av förebyggande 

åtgärder för att förhindra ohälsa och olycksfall. Förbud mot hinder av skyddsombudsarbeten var 

också en nyhet i lagändringen.38  Saltsjöbadsavtalet låg till grund för det avtal LO och SAF slöt 

1942 då de kom överens om hur det lokala skyddsarbetet skulle bedrivas i företagen som innebar 

en förstärkning till rådande lagstiftning. Det lokala skyddsarbetet inkluderade bland annat att 

skyddsombud skulle utses på arbetsplatser med minst tio arbetstagare och att vid arbetsställe med 

minst 100 arbetstagare skulle säkerhetskommitté utses, våra dagars skyddskommitté. Lokala 

säkerhetsföreskrifter, som skulle innehålla råd till arbetstagare för att förhindra olyckor och 

                                                 
34 Günzel & Zanderin, 2003 s 12-14. 
35 A a. 
36 Ettarp & Kvarfordt, 1981 s 42. 
37 Steinberg, 2004 s 71. 
38 Ettarp & Kvarfordt, 1981 s 42. 
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ohälsa i arbetet, skulle utarbetas av arbetsgivare och den fackliga organisationen tillsammans.39 År 

1949 antog riksdagen en ny arbetarskyddslag (1949:1). Även en central myndighet, 

Arbetarskyddsstyrelsen, inrättades och blev chefsmyndighet för yrkesinspektionerna. Lagens 

tillämpningsområde utvidgades till att omfatta nära på hela näringslivet, även jordbruket 

innefattades nu i lagen. Kommunal och statlig förvaltning undantogs således fortfarande.40 Då 

den nya arbetarskyddslagen var en revidering av 1912 års lag om arbetarskydd skedde en hel del 

förändringar. Nyheter i 1949 års lag innehöll bland annat rätten att utse skyddsombud vid 

arbetsplatser med minst fem anställda och en obligatorisk säkerhetskommitté vid minst 100 

arbetstagare på en arbetsplats och en ofrånkomlig kontroll av byggnadsförslag och vissa 

arbetslokaler. Ett skydd mot trakasserier av skyddsombud och rätt till skadestånd vid trakasserier 

infördes också i lagen. LO ansåg den nya lagen vara mycket bra för arbetstagarna och deras 

ställning. SAF däremot ställde sig mer kritiska till Arbetarskyddsstyrelsen då de tyckte att deras 

agerande riskerade att leda till byråkrati, de ansåg således att myndighetens uppgifter borde 

begränsas. 41 

 

2.4 Tidsperioden 1949 – början av 2000-talet 

Under 1960-talet uppmärksammades i större utsträckning psykiska och sociala förhållanden i 

arbetsmiljön. Att ha förebyggande åtgärder ansågs nu som viktiga för att minska ohälsa och 

olycksfall i arbetet. Under 1950-talet och större delen av 1960-talet gjordes inga större reformer 

på arbetsmiljöområdet. I mitten av 1960-talet gjordes däremot AML tillämpbar även på den 

offentliga sektorn. Det var dock denna tid som låg till grund för det stora arbetsmiljöintresset 

under 1970-talet. Att arbetsmiljöintresset ökade berodde delvis på de avslöjanden som gjordes 

om riskerna att arbeta med farliga ämnen såsom asbestos och silikos. Speciellt de fackliga 

organisationerna vaknade upp när dessa larm kom. LO genomförde i samarbete med andra 

fackförbund i slutet av 1960-talet och början av 1970-talet, Insyn i arbetsmiljön, en undersökning 

om hälsorisker i arbetet såsom stress och psykisk påfrestning. Genom denna undersökning 

framstod LO som den främsta drivkraften bakom dels arbetsmiljöarbetet, dels på vikten av att 

skapa möjligheter till inflytande för de anställda. I och med denna undersökning börjar 

sambanden klarna..42 ”Genom bl a den snabbt expanderande arbetsmiljöforskningen blev man klar över de 

mycket starka samband som finns mellan hälsa och arbetsmiljö i såväl fysisk som psykisk och social bemärkelse. 

Arbetsmiljöinsatserna måste bli förebyggande och sättas in i planeringsstadiet med möjligheter att från 

                                                 
39 Günzel & Zanderin, 2003 s 15. 
40 Ettarp & Kvarfordt, 1981 s 44. 
41 Günzel & Zanderin, 2003 s 15, 16. 
42 Ettarp & Kvarfordt, 1981 s 48-52. 
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arbetsmiljösynpunkt sätta i fråga produktval, produktionsutformning, arbetarorganisation och 

personalplanering.”43  

 År 1972 reformerades Arbetarskyddsstyrelsen vilket medförde att den offentliga tillsynen 

förstärktes. Arbetarskyddsverket skulle nu driva skyddsfrågor på ett mer effektfullt och 

självständigt sätt genom dels föreskrifter, dels genom mer inspektioner ute på arbetsplatserna.44 

 År 1970 tillsattes Arbetsmiljöutredningen för en revidering av 1949 års arbetarskyddslag. Ett 

delbetänkande lades fram 1972 med en rad förslag till lagrevision. Proposition 1973:130 lades fram 

och trädde i kraft 1 januari 1974, och ledde till att den äldre lagstiftningen delreformerades. 

Förslagen byggde på, Bättre arbetsmiljö SOU 1972:86. 

 

”Propositionen innehåller förslag om lagändringar som väsentligt ökar de anställdas 

inflytande på de lokala skyddsfrågorna. Skyddsombud skall utan undantag finnas på 

alla arbetsplatser med minst fem anställda, även kontor, butiker etc. Skyddsombudens 

lagfästa befogenheter utvidgas. Bl. a. införs i arbetarskyddslagen regler om att 

skyddsombud skall delta i planeringen av arbetslokaler, maskiner och andra 

arbetsanordningar samt arbetsmetoder. Skyddsombud får också rätt att ta del av alla 

handlingar och upplysningar i företaget som är av betydelse för hans verksamhet 

Skyddsombud ges rätt att bestämma att visst arbete skall avbrytas i avvaktan på 

ställningstagande av yrkesinspektionen om arbetet innebär omedelbar och allvarlig fara 

för arbetstagares liv och hälsa. Detsamma gäller om förbud från tillsynsmyndigheten 

överträds av arbetsgivaren. En regel införs i arbetarskyddslagen som fritar 

skyddsombud från skadeståndsskyldighet.” 45    

 

Lagrevisionen ökade följaktligen skyddsombudens uppgifter och deras ställning stärktes väsentligt. 

Systemet med huvudskyddsombud byggdes ut och begreppet regionala skyddsombud 

introducerades. 1976 träffade LO, SAF och Privattjänstemannakartellen (PTK) ett arbetsmiljöavtal, 

detta till följd av den reviderade arbetarskyddslagen. Detta avtal innehöll bestämmelser om 

partssamverkan, generella regler för arbetsmiljöarbetet samt riktlinjer för företagshälsovården. 

Arbetsmiljöutredningen fortsatte att arbeta och 1976 avlämnade den ett slutbetänkande med 

förslag till en arbetsmiljölag.46 I utredningen framgick att en viktig del i den nya arbetsmiljölagen 

var samverkan mellan parterna, det vill säga mellan arbetsgivare och arbetstagare. I nya 

bestämmelser framgick hur skyddsverksamheten skulle vara organiserad ute i företagen. De 
                                                 
43 Günzel & Zanderin, 2003 s 17. 
44 A a s 48-52. 
45 Prop 1973:130 s 1. 
46 Günzel & Zanderin, 2003 s 18, 19. 
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anställdas egen medverkan i utformningen av sin arbetsmiljö blev också mycket betonad. Istället 

för arbetarskydd användes nu begreppet arbetsmiljö eftersom utgångspunkten skulle vara en total 

syn på sambanden mellan olika faktorer i arbetsmiljön. Skyddet för arbetsmiljön ses i ett större 

perspektiv där den psykiska miljön ingår som till exempel att uppnå trivsel och tillfredsställelse i 

arbetet. Även myndigheternas roll framhävdes då de skulle ge vägledning och ingripa där det 

ansågs nödvändigt för att lagstiftningens syfte skulle uppfyllas. Arbetarskyddsstyrelsens och 

Yrkesinspektionens möjligheter stärktes väsentligt vad gällde att ge ut föreskrifter, kontrollera och 

göra direkta ingripanden. Tillämpningsområdet utvidgades nu till att gälla så gott som allt arbete då 

den nya lagen skulle vara allmängiltig.47 Denna utredning låg till grund för arbetsmiljölagen som 

trädde i kraft 1 juli 1978, och som företogs i sin helhet utan ändringar. Ett omfattande 

arbetsmiljöbegrepp blev grunden till lagen och den viktigaste reformen i lagen var att krav nu 

ställdes på den psykosociala arbetsmiljön. Den innebar ett vidare hälsobegrepp och arbetstagarens 

rätt till inflytande betonades.48 Under 1980-talet slöts en rad olika avtal mellan arbetsgivare och 

fackliga organisationer. Genom medbestämmandeavtal fick de fackliga organisationerna ökad rätt 

att utöva inflytande på arbetsgivarna. Även arbetsmiljöavtal slöts, Miljö 81 för kommuner och 

landsting och AMLA 89 inom den statliga sektorn. SAF, LO och PTK slöt också ett 

utbildningsavtal i arbetsmiljö som kompletterade gällande arbetsmiljöavtal. Dessa avtal medförde 

att skyddsombudens ställning stärktes.49  

 Under 1980-talet och i början av 1990-talet gestaltades nya former av arbetsmiljöproblem. Det 

var arbetsskador och då främst belastningsskador som ökade och denna tillkomst ledde till att en 

arbetsmiljökommission tillsattes 1991. 50 Denna arbetsmiljökommission skulle komma med förslag 

till insatser för att komma till rätta med sådana arbetsförhållanden som orsakar skador och ohälsa i 

arbetslivet. De skulle också lägga fram förslag till hur frågorna om rehabilitering och arbetsskador 

skulle samordnas med arbetsmiljöregleringen. Kommissionen skulle dessutom göra en översyn av 

AML och se över hur lagstiftningen skulle anpassas till 1990-talets arbetsliv.51 År 1991 skedde en 

omfattande revision av AML då bland annat 3 kap 2a § AML infördes som innebar att 

arbetsgivaren skulle systematiskt planera, leda och kontrollera verksamheten, så kallad 

internkontroll, ett sätt att organisera arbetet så att arbetsmiljön uppfyller de krav som återfinns i 

AML samt i Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Samtidigt infördes föreskriften Internkontroll av 

arbetsmiljön AFS 1992:6 som förstärkte arbetsgivarens krav på att utgå från en helhetsbedömning av 

arbetsmiljön, det vill säga arbetsmiljöarbetet skulle vara inordnad i verksamheten. Revideringen av 

                                                 
47 SOU 1976:1 s 33. 
48 Günzel & Zanderin, 2003 s 19. 
49 Steinberg, 2004 s 97. 
50 Zanderin, 2005 s 16. 
51 Wadell & Larsson, 1998 s 18. 
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AML förde med sig en förstärkning av skyddsombudens rättsliga ställning då de nu fick en rad nya 

rättigheter, dels rätt att delta i planering vid ändringar av organisationen, dels rätt att bevaka att 

interkontroll genomförs. Vidare utfärdades en rad föreskrifter i början av 1990-talet inom det 

psykosociala området.  

 I början av 1990-talet hände det mycket vad gäller arbetsmiljöavtalen. Alla gällande 

arbetsmiljöavtal inom stat, kommun och privat sektor sades upp. Istället bildades nya 

arbetsmiljöavtal branschvis på den privata sektorn, ibland i kombination med 

medbestämmandeavtal. Även statlig och kommunal sektor kombinerade arbetsmiljöavtal med 

medbestämmandeavtal och samverkansavtal.  

 Det har skett en del förändringar i arbetsmiljölagen men framförallt i Arbetsmiljöverkets 

föreskrifter (AFS) i och med Sveriges medlemskap i EU 1995. Med stöd av EU:s ramdirektiv från 

1989 om åtgärder för att främja arbetstagarnas säkerhet och hälsa i arbetet  (89/391/EEG) gavs också 

skyddsombuden ökad laglig rätt. 

 År 2001 gjordes flera förändringar i Arbetsmiljöregleringen, bland annat infördes föreskriften 

Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 och ersatte föreskriften Internkontroll., Detta innebar en 

utvidgning av reglerna om internkontroll. Arbetsmiljöverket bildades, då en sammanslagning av 

Yrkesinspektionen och Arbetarskyddsstyrelsen skedde. 52  

 

2.5 Sammanfattning 

Arbetsmiljöregleringen har över tiden förändrats i takt med arbetsmiljöproblemens karaktär. 

Arbetsmiljöarbetets inriktning har gått från arbetsolycksfall till kemiska ämnen och idag betonas 

den psykosociala arbetsmiljön. Vi har betraktat arbetsmiljörätten ur ett rättsgenetiskt perspektiv då 

vi främst har använt oss av litteratur om arbetsmiljörättens historia. Genom att göra en 

tillbakablick får vi en större förståelse för den reglering som finns idag. De avgörande faktorerna 

för arbetsmiljörättens förändring har varit samhällets struktur och utveckling. 

 År 1889 antogs yrkesfarelagen, den första lag som reglerade olycksfall och hälsa på 

arbetsplatsen. År 1912 skedde en förstärkning av det befintliga arbetarskyddet genom lagen om 

arbetarskydd. Det var vid denna tidpunkt som rätten att utse arbetarombud infördes. Lagen 

ändrades sedan ett flertal gånger. År 1929 infördes yrkessjukdomslagen som en följd av ett ökande 

antal sjukdomar på grund av farlig ämnen i arbetet. Däribland gjordes en revidering 1949 och som 

innebar att Arbetarskyddsstyrelsen inrättades. 

 Arbetsmiljöintresset var ett uppmärksammat ämne under 1970-talet då arbetsmiljölagen trädde i 

kraft 1978. Den nya lagen innefattade ett mer omfattande arbetsmiljöbegrepp där psykosocial 

                                                 
52 Steinberg, 2004 s 98-103. 
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arbetsmiljö utgjorde en stor del. Även inflytande för arbetstagarna betonades. År 1991 gjordes en 

omfattande revidering av arbetsmiljölagen vilket innebar att den nu kom att omfatta bland annat 

reglerna för det systematiska arbetsmiljöarbetet och år 2001 bildades Arbetsmiljöverket. 
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3. ARBETSMILJÖNS REGELSYSTEM IDAG 

 

I detta kapitel kommer vi att besvara frågorna: ”Vilken reglering finns på arbetsmiljörättens område 

idag?” samt ”På vilket sätt påverkar EU:s arbetsmiljölagstiftning den svenska arbetsmiljörätten?” 

 

3.1 Allmänt om arbetsmiljöregleringen 

Arbetsmiljöregleringen består av arbetsmiljölagen, arbetsmiljöförordning (AMF), 

Arbetsmiljöverkets föreskrifter och råd, utgivna i Arbetsmiljöverkets Författningssamling, samt 

centrala och lokala kollektivavtal. Utöver det tillkommer även arbetstidslagen, EU-rätten och 

annan lagstiftning som exempelvis arbetsskadeförsäkring och lag om allmän försäkring som en 

del av arbetsmiljörätten. AML är en tvingande lag utformad som en ramlag som innebär att själva 

lagen endast fastställer vissa grundläggande bestämmelser för en god arbetsmiljö. De mer 

detaljerade kraven och skyldigheterna som ställs på arbetsmiljön utformas av Arbetsmiljöverket 

(AV). AML kompletteras också på vissa punkter av arbetsmiljöförordningen.53 Att AML är en 

ramlag beror på de mycket varierade verksamheter och arbetsmiljöer som lagen avser att ge 

normsignaler till. Den mer detaljmässiga regleringen av arbetsmiljön genom AV:s föreskrifter gör 

det också möjligt att reglera kraven  utefter den tekniska och sociala utvecklingen. 

Ramlagstekniken gör att en smidig anpassning till nya förhållanden kan göras, till skillnad mot om 

en lagändring skulle vara nödvändig då en lagstiftningsprocess är tidskrävande. Kritik mot 

ramlagstekniken förekommer och då i den mening att regeringens och riksdagens ställning 

försvagas som lagstiftningsorgan då det är myndigheterna och parterna som gör lagen. Det är då 

mycket viktigt att AV:s detaljformulerade föreskrifter bygger på den grundläggande värdering de 

generella reglerna har. 54 Håkan Hydén är  kritisk till arbetsmiljölagens ramlagsteknik och menar 

att AML är uppbyggd med stöd av två genomförandesystem; ett via myndigheter och ett som går 

via partssamverkan och gör då att myndigheterna och parternas arbete i samhället ger lagen sitt 

innehåll.55 Nya kunskaper om risker och förändringar i arbetslivet samt nya EG-direktiv gör att 

det är nödvändigt att kontinuerligt arbeta med att utveckla regelverket. Det handlar framförallt 

om att ändra och slå samman befintliga regler, särskilt genom att skapa övergripande föreskrifter. 

Dessa föreskrifter anger på ett allmänt sätt hur arbetsmiljön skall vara och medför att en del 

detaljföreskrifter kan upphöra.56 

                                                 
53  Günzel & Zanderin, 2003 s 22. 
54  Edlund & Nyström, 1995 s 125 samt Ettarp & Kvarfordt, 1981s 89, 90. 
55  Hydén, 1985 s 76. 
56  www.av.se. 
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3.2 Arbetsmiljölagen 

Arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160) antogs av riksdagen 1977 och trädde i kraft den 1 juli 1978 och 

har därefter ändrats ett flertal gånger.  

 1 kap; AML:s övergripande mål är att säkerställa att arbetsmiljön inte utsätter arbetstagare för 

ohälsa och olycksfall. AML verkar också för en god arbetsmiljö och trivsel i arbetet. 

Tillämpningsområdet är mycket vidsträckt då AML gäller varje verksamhet där arbetstagare utför 

arbete åt arbetsgivaren. Dock finns ett undantag – arbete i arbetsgivarens hushåll. Det finns också 

vissa begränsningar vad gäller tillämpningen av lagen för studerande, värnpliktiga och personer 

som är i vård på anstalt. 57 

 2 kap; Arbetsmiljön skall anpassas till arbetets natur samt till samhällets sociala och tekniska 

utveckling, vilket innebär att arbetsmiljön skall kunna förbättras i takt med att den tekniska 

utvecklingen går framåt och nya värderingar i samhället infrias.  För att uppnå en god arbetsmiljö 

är det viktigt att tillgodose både fysiska och psykosociala arbetsmiljöförhållanden. Arbetstagarna 

skall ges möjlighet att vara med och påverka de egna arbetsförhållandena, och vid förändring 

rörande det egna arbetet skall det också ges möjlighet för arbetstagaren att vara med i 

utvecklingsarbetet. Att helt komma ifrån en risk för ohälsa och olycksfall ses som ouppnåeligt, 

däremot skall risknivån vara så låg som möjligt i verksamheten. Målsättningen skall vara vad 

lagstiftaren kallar ”det goda arbetet” som innebär att det krävs en helhetssyn på miljön. Allmänna 

krav ställs på arbetets organisation, arbetslokaler, maskiner och farliga ämnen.58 

 3 kap; Vad gäller ansvaret för arbetsmiljön inleds 3 kap AML med en hänvisning till 2 kap 

AML då ansvaret för arbetsmiljön skall tillämpas med koppling till de krav som ställs i 2 kap på 

arbetsmiljöns beskaffenhet. Detta medför att krav på arbetsmiljön kan utifrån olika situationer 

variera. Huvudansvaret för arbetsmiljön läggs på arbetsgivaren då denne är skyldig att vidta alla 

åtgärder som behövs för att skapa en betryggande arbetsmiljö och skydda arbetstagarna mot 

ohälsa och olycksfall. I arbetsgivarens förebyggande arbete åläggs ett ansvar för att ändra och 

ersätta sådant som är farligt, i de fall det är möjligt, för att undvika ohälsa och olycksfall. Finns 

det möjlighet att minska en risk i arbetet har arbetsgivaren en skyldighet till detta. Det 

systematiska arbetsmiljöarbetet, som innebär arbetsgivarens skyldighet att systematiskt planera 

och leda sin verksamhet, skall som en naturlig del i verksamheten ingå i det dagliga arbetet. På så 

sätt kan arbetsgivaren tidigt upptäcka risker och när förebyggande insatser behöver sättas in. 

Ansvar för en god organiserad arbetsanpassnings- och rehabiliteringsverksamhet åligger också 

arbetsgivaren. En integrering av arbetsmiljöfrågor med övriga frågor gällande verksamheten skall 

också göras av arbetsgivaren. Ansvar åläggs också arbetstagaren som skall medverka för att 
                                                 
57 Ericson & Gustafsson, 2002 s 17-30 samt Hellberg m fl, 2003 s 10. 
58 Ericson & Gustafsson, 2002 s 31-55. 



3. Arbetsmiljöns regelsystem idag 

 

27 

åstadkomma en god arbetsmiljö, följa föreskrifter och använda skyddsanordningar. En 

förutsättning för att en god arbetsmiljö skall kunna uppnås är att arbetsgivare och arbetstagare 

samverkar i arbetsmiljöfrågor.59 

 4 kap; Bemyndiganden ges för regeringen eller efter regeringens bestämmande, för 

Arbetsmiljöverket att utfärda föreskrifter. Bemyndigandet återfinns i 18 § 

arbetsmiljöförordningen. AV har på så sätt för särskilda branscher, för olika arbetsprocesser, 

arbetsmetoder samt för användning av olika ämnen föreskrivit särskilda villkor eller förbud.60 

 5 kap; Innehåller särskilda skyddsbestämmelser rörande minderåriga, det vill säga personer 

under 18 år. Bestämmelserna avser bland annat minimiålder för arbete, särskilda restriktioner för 

farligt arbete, arbetstidens längd och förläggning. Komplettering av 5 kap AML återfinns i AFS 

1996:1 Minderåriga, som innebär en anpassning till EU:s direktiv nr 94/33/EGG.61 

 6 kap; Behandlar den grundsten i AML som innebär att en god arbetsmiljö måste bygga på 

samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare på arbetsplatsen. Parterna skall bedriva en bra 

organiserad skyddsverksamhet. Arbetstagarsidans medverkan utövas främst genom skyddsombud 

och skyddskommitté. 62 Se vidare om skyddsombudens roll och uppgifter. 

 7-8 kap; Handlar om den offentliga tillsynen, och beskriver AV:s makt att ingripa i konkreta 

fall och utfärda förelägganden eller förbud som tillsynsmyndighet. Innehåller också regler om 

påföljder då AV:s föreläggande eller förbud inte respekteras.63  

 9 kap; Slutligen regleras överklagande av myndighets beslut. Den som beslutet angår har rätt 

att överklaga om beslutet går emot honom och då till domstol eller regeringen som huvudprincip. 

Huvudskyddsombud, eller skyddsombud om sådan saknas, har rätt att överklaga för att ta till vara 

arbetstagarnas intresse.64 

 

3.3 Arbetsmiljöverkets föreskrifter och råd 

Arbetsmiljöverket har fått regeringens uppdrag att mer detaljerat reglera vad som skall gälla på 

arbetsmiljöområdet eftersom AML som tidigare sagts enbart ger de yttre ramarna. 

Arbetsmiljöverkets föreskrifter och råd – publicerade i Arbetsmiljöverkets Författningssamling  

kompletterar  AML och AMF genom att konkretisera ramreglerna, det vill säga preciserar vilka 

krav som skall ställas på arbetsmiljön. Föreskrifterna meddelas med 4 kap AML och 18 § AMF 

som grund. ”AV:s kungörelser om föreskrifter och råd respektive regeringens utfärdande av 

                                                 
59 Ericson & Gustafsson, 2002 s 56-95. 
60 A a s 117. 
61 A a s 136, 137. 
62 A a s 142. 
63 A a s 185-218. 
64 A a s 219-223. 
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arbetsmiljöförordningen är exempel på regeringens s k subdelegation respektive dess självständiga 

förordningsmakt.” 65 Föreskrifterna utformas av specialister på AV i samarbete med 

arbetsmarknadens parter, branschorganisationer och med berörda myndigheter. Även jurister, 

inspektörer och informatörer deltar i arbetet av föreskrifterna. När ett förslag till 

föreskriftstexterna har skrivits begärs ett yttrande av parterna, branschorganisationer, vissa 

myndigheter och övriga berörda. Remisstiden är tre månader och förslagen läggs ut på AV:s 

webbplats. Att remisstiden är så lång beror på att organisationerna skall få möjlighet till att 

diskutera med sina förbund och medlemsföretag. Generellt görs en del ändringar i förslaget efter 

remissen. AV:s styrelse beslutar om nya föreskrifter som träder i kraft sex månader efter beslutet. 

Riksdagen och regeringen framför krav på att AV genomför förenklingar av regelsystemet. Sedan 

1996 har därför AV arbetat med att minska antalet paragrafer i föreskrifterna. De har också 

planer på mer regelförenklingar genom att fler regler kommer att slås samman eller upphävas 

helt. Regler som gavs ut före 1978 kallas Anvisningshäften och Meddelanden men endast några få av 

dessa gäller idag. Det finns ca 200 AFS idag och det är ett flertal föreskriftsarbeten som är 

pågående. De pågående behandlar en rad olika områden bland annat asbest, gravida och 

ammande arbetstagare samt användning av arbetsutrustning.66  

 

3.4 Arbetsmiljöförordningen  

AMF (SFS 1977:1166), utfärdad av regeringen, används som en komplettering och konkretisering 

till AML.  

 AMF:s innehåll reglerar till största del lokal skyddsverksamhet (skyddsombud och 

skyddskommittéer), den offentliga tillsynen samt Arbetsmiljöverkets bemyndigande att utfärda 

föreskrifter för tillämpningen av AML. Bestämmelser om bland annat anmälan om arbetsskada 

och förvaring av handlingar regleras också i AMF. 67  

 

3.5 Arbetsmiljöavtal 

Arbetsmiljölagen kompletteras genom centrala och lokala kollektivavtal inom arbetsmiljöområdet 

slutna av arbetsgivar- och arbetstagarparter. Främst då som samverkansformer mellan 

arbetsgivare och arbetstagare, rörande bland annat skyddsombud och skyddskommittéer. Som 

redan sagts så sade SAF upp arbetsmiljöavtalet med LO och PTK i början av 1990-talet så att 

kollektivavtal på arbetsmiljöområdet inom den privata sektorn bröts. SAF anser att avtal istället 

skall slutas på så låg nivå som möjligt, helst företagsnivå. På bransch- och förbundsnivå har dock 

                                                 
65 Günzel & Zanderin, 2003 s 23. 
66  www.av.se. 
67  Ericson & Gustafsson, 2002 s 227 samt Arbetsmiljöförordning (1977:1166). 
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ett stort antal arbetsmiljöavtal slutits efter uppbrottet. 68 Inom den statliga sektorn finns ett 

samverkansavtal, Utveckling -97, som förenar medbestämmande, arbetsmiljö och 

företagshälsovård. ”U-97 är ett centralt kollektivavtal och ska följas upp av lokala kollektivavtal (på grund 

av myndigheternas organisering kan lokal-lokala och lokal-lokal-lokala kollektivavtal förekomma på t.e.x 

regional och lokal myndighetsnivå).”69 Inom kommunal sektor finns ett kombinerat medbestämmande- 

och arbetsmiljöavtal, Utveckling -92 samt Kompetens inom arbetsmiljö och rehabilitering.70   

 

3.6 Anknytande regleringar 

Arbetsmiljöregleringen skall ses i ett vidare perspektiv integrerat med flera andra rättsliga 

regleringar såväl inom som utanför det arbetsrättsliga området. Det finns lagar som i första hand 

är riktade mot andra områden men som ändå har stor betydelse för arbetsmiljöns utformning 

som till exempel miljöskyddslagen och lagen om kemiska produkter.71 Även brottsbalken har 

anknytning till AML då arbetsmiljöbrott infördes den 1 juli 1991 som ny straffreglering (se BrB 7-

10 §§).72 Nedan nämns några av de lagar som anknyter till arbetsmiljölagen inom det 

arbetsrättsliga området och tillsammans handlar om hur en god kvalitet i anställningen uppnås.  

 Lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet (MBL) som har stor betydelse för 

arbetsmiljöfrågorna. De anställdas strävanden efter ökat inflytande stöds nämligen i MBL som 

innehåller regler om bland annat informations- och förhandlingsskyldighet för arbetsgivare. 

 Lag (1982:80) om anställningsskydd (LAS) som handlar om trygghet i anställningen och är en 

viktig sida av den psykosociala arbetsmiljön.  

 Lag (1974:358) om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen (FML) finns för att ge 

stöd åt fackligt arbete. FML tillförsäkrar fackliga förtroendemän ett särskilt skydd som grundval 

för den fackliga verksamheten. Enligt AML är förtroendemannalagen tillämpbar även på 

skyddsombud och skyddskommittéledamot.   

 Arbetstidslag (1982:673) (ATL) reglerar bland annat ordinarie arbetstid och övertid. 

Arbetsmiljöverket skall ha tillsyn över att lagen och de föreskrifter som meddelas med stöd av 

lagen följs.73 

 

 

 

                                                 
68 Zanderin, 2005 s 17. 
69 Zanderin, 2004 s 487. 
70 Günzel & Zanderin, 2003 s 28. 
71 A a s 31. 
72 Zanderin, 2005 s 42. 
73 Günzel & Zanderin, 2003 s 31, 32. 
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3.7 EU:s påverkan på den svenska arbetsmiljölagstiftningen 

Arbetsmiljö inom EU är en viktig del av den sociala dimensionen eftersom strävan är att få ett 

Europa som fokuserar på medborgaren, inte på kapital och andra ekonomiska aspekter. Även om 

arbetsmiljöarbetet på kort sikt kräver ekonomiska medel så bör arbetsmiljökostnaderna ses som 

en investering eftersom de skapar bättre ekonomiska förutsättningar på lång sikt med mindre 

sjukskrivningar. Genom att sträva efter harmonisering bland EU-länderna vad gäller arbetsmiljön 

ger det medlemsländerna samma konkurrensvillkor. Arbetsmiljöreglerna inom EU är främst till 

för att förhindra att en social dumpning görs till förmån för ekonomiska intressen. Inget land 

skall kunna priskonkurrera på grund av att de åsidosatt arbetsmiljön. 

 Det kan emellertid vara svårt att åstadkomma harmonisering mellan EU-länderna. Artikel 100 

i Romfördraget anger att rådet skall utfärda direktiv för att uppnå harmonisering mellan länderna. 

Det gäller då sådana regler som direkt påverkar den EU-gemensamma marknaden. Problemet har 

varit att artikel 100 i Romfördraget anger att rådets beslut om sådana direktiv måste vara 

enhälligt. Så i praktiken har det varit svårt att uppnå harmonisering. Ändringen kom således 

genom enhetsakten. Där stadgas att direktiven kan genomföras med kvalificerad majoritet om de 

ligger på en hög skyddsnivå som rör hälsa, säkerhet, miljö- och konsumentskydd.74 

 Begreppet arbetsmiljö används sällan inom EU, istället talas om hälsa och säkerhet i 

arbetslivet. De två begreppen är dock synonyma och vi kommer nedan att använda oss av båda 

begreppen.75  

 

3.7.1 Produktdirektiv och arbetsplatsdirektiv 

Inom den europeiska arbetsmiljörätten finns två typer av direktiv – produktdirektiv och 

arbetsplatsdirektiv. De förstnämnda reglerar handelsutbytet mellan EU:s medlemsländer och de 

andra reglerar miljön på arbetsplatserna i syfte att standardisera denna.76 Produktdirektiven är 

främst till för att eliminera tekniska handelshinder men ofta berör de också hälsa och säkerhet på 

arbetsplatsen.77 Produktdirektiven anger standarder för varor och tjänster och kan utges i form av 

förbud.78 De varor som ej omfattas av EG-gemensamma regler får antas omfattas av EG-

fördragets regler om fri rörlighet för varor.79  

 Arbetsplatsdirektiven anger minimikrav för förhållandena på arbetsplatsen. Arbetsplatsdirektiv 

utformas i form av minimikrav vilket innebär att det står medlemslandet helt fritt att sätta högre 

                                                 
74 Seth, 1992 s 58, 59. 
75 Nyström, 2002 s 309. 
76 Bergh, 1995 s. 109, 110. 
77 Nyström, 2002 s 313. 
78 Seth, 1992 s 60. 
79 Nyström, 2002 s 309. 
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gränser än EU-direktiven anger.80 Bland arbetsplatsdirektiven är ramdirektivet, direktiv 

89/391/EEG, det mest centrala. Ramdirektivet innehåller allmänna och generella bestämmelser 

om arbetsmiljön och är tillämpligt på all verksamhet med undantag för militär och polisiär 

verksamhet. Ramdirektivet behandlar främst ansvarsförhållandena på arbetsplatsen men även 

rätten att utse skyddsombud, skyddsombudens rättigheter och arbetarskyddsåtgärder. Som ett 

komplement till ramdirektivet har en rad särdirektiv utfärdats för att kunna ange mer precisa 

bestämmelser angående arbetsplatsens utformning, teknisk utrustning och även specifika regler 

för vissa arbetstagargrupper.81 

 

3.7.2 Implementering i nationell rätt 

Då arbetsmiljöregleringen inom EU utges som direktiv ges medlemslandet möjlighet att själv 

välja form och metod för hur reglerna skall implementeras i det egna rättsväsendet. I Sverige är 

Arbetsmiljöverket den myndighet vars uppgift är att övervaka efterlevnaden av arbetsmiljön på 

arbetsplatserna och eftersom reglerna är straffsanktionerade är den svenska arbetsmiljörätten 

endast tillämplig inom svenskt territorium. I svensk arbetsmiljörätt implementeras EU:s direktiv 

främst genom AFS. Sanktionerna i samband med åsidosättande av Arbetsmiljölagen är böter, vite 

eller fängelse. 82 

 

3.8 Sammanfattning 

Genom den rättsdogmatiska metoden har vi fastställt gällande rätt genom att konstatera att den 

reglering som finns på arbetsmiljörättens område idag är arbetsmiljölagen, som är en ramlag, 

kompletterad av AMF, AFS, kollektivavtal samt anknytande regleringar. AML har ett 

förebyggande syfte mot ohälsa och olyckor i arbetslivet. Arbetsmiljöverkets föreskrifter och råd 

skall precisera ramlagens bestämmelser. Arbetsmiljöförordningen reglerar till största del 

skyddsombudens och skyddskommitténs funktioner medan kollektivavtalen ofta reglerar 

samverkansformerna mellan arbetsgivaren och arbetstagarna. 

  Genom direktiv från EU påverkas svensk arbetsmiljörätt på så sätt att direktiven skall 

implementeras i det nationella rättssystemet. EU:s direktiv anger minimikrav för arbetsmiljön 

vilket innebär att Sverige själv kan välja form och metod för införandet. I svensk rätt 

implementeras direktiven främst genom föreskrifter i AFS.  

                                                 
80 Bergh, 1995 s 111. 
81 Nyström, 2002 s 317-319. 
82 Bergh, 1995 s 112. 
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4. SKYDDSOMBUDSFUNKTIONEN 

 

I detta kapitel studerar vi skyddsombuden utifrån följande fråga: ”Vilken rättslig reglering finns för 

skyddsombudens funktion och befogenheter?” 

 

4.1 Allmänt om skyddsombuden 

På arbetsställen med minst fem anställda skall det finnas ett skyddsombud. Då 

arbetsförhållandena så påkallar kan ett skyddsombud utses på arbetsplatser med färre anställda 

men skall då ur arbetsmiljösynpunkt vara motiverat. Skyddsombuden, som skall företräda 

arbetstagarna i arbetsmiljöfrågor, utses av den lokala fackliga organisationen som är eller brukar 

vara bunden av kollektivavtal, om sådan saknas utses de direkt av arbetstagarna. Med företräda 

menas att framföra sina arbetskamraters synpunkter på förbättringar i arbetsmiljön till 

arbetsgivaren, skyddskommittén, företagshälsovården samt myndigheter.83 Arbetstagarnas rätt att 

utse skyddsombud regleras i 6 kap 2-7 §§ AML. I 6-13 §§ AMF återfinns konkretisering av 

skyddsarbetets organisation och dess innehåll enligt 6 kap AML. Reglering kan också finnas i 

arbetsmiljöavtal.84 Antalet skyddsombud bestäms efter behov och en rad faktorer påverkar antalet 

såsom arbetsställets storlek och typen av arbete. På en arbetsplats med stora arbetsmiljöproblem 

får man räkna med fler skyddsombud än på en med mindre problem. Detta framgår av 6 § AMF 

där även bestämmelser finns om skyddsombudens mandattider. Om det finns flera skyddsombud 

på samma arbetsställe skall en av dem utses som huvudskyddsombud. Deras uppgift blir då att 

samordna skyddsombudens verksamhet och vara ombud för dem och övriga arbetstagare 

gällande arbetsmiljöfrågor. Att utse flera huvudskyddsombud kan vara aktuellt och då på grund 

av företagets storlek eller dess skilda verksamheter. Regionala skyddsombud kan utses om 

skyddskommittéer saknas på arbetsstället och den fackliga organisationen har någon medlem där. 

Uppgiften det regionala skyddsombudet har är att i första hand att se till att aktivera det lokala 

skyddsarbetet och få det att fungera genom råd och stöd. Regionala skyddsombud skall skapa 

förbättrade möjligheter att nå ut med effektiva insatser till företag som inte har tillräcklig 

skyddsorganisation. 85 

 

 

 

                                                 
83 Ericson & Gustafsson, 2002 s 143-147. 
84 Günzel & Zanderin, 2003 s 74, 75. 
85 Ericson & Gustafsson, 2002 s 143-147. 
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4.2 Skyddsombudens uppgifter 

Skyddsombuden skall verka, det vill säga både samverka och medverka, för att arbetsmiljön 

uppmärksammas och är tillfredsställande i företaget. De skall vidare vaka inom sitt skyddsområde 

över den fysiska arbetsmiljön samt de psykosociala faktorer i arbetsmiljön som kan föra med sig 

ohälsa som till exempel stress, mobbning och samarbetssvårigheter. En viktig uppgift 

skyddsombuden har är att delta i det systematiska arbetsmiljöarbetet enligt 3 kap 2a § AML och 

AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete samt kontrollera att det förebyggande arbetsmiljöarbetets 

bestämmelser uppfylls av arbetsgivaren. De skall dock inte genomföra det systematiska 

arbetsmiljöarbetet själva. En annan viktig, kanske den viktigaste, uppgift för skyddsombuden är 

att delta i planeringsarbetet som rör olika arbetsmiljöfrågor. Det kan gälla planering av nya 

lokaler, om/tillbyggnationer, arbetsprocesser, kontrollera planering och användning av olika 

kemiska ämnen som kan medföra ohälsa eller olycksfall. Denna bestämmelse om 

skyddsombudens deltagande i planeringsarbetet rörande arbetsmiljöfrågor skall täcka in alla 

viktiga frågor gällande arbetsmiljön. Arbetsgivaren har en skyldighet att i ett så tidigt skede som 

möjligt låta skyddsombuden delta i planeringen. Detta medför att skyddsombudens både 

uppgifter och befogenheter är mycket vidsträckta. För att skyddsombuden skall kunna utföra sina 

uppgifter krävs att de får tillgång till de uppgifter som är av betydelse.  Skyddsombuden har rätt 

att ta del av de handlingar och få de upplysningar som behövs för skyddsombudens verksamhet. 

Arbetsgivaren har dessutom en skyldighet att underrätta skyddsombuden om förändringar som är 

av betydelse för skyddsförhållandena inom dennes skyddsområde. Tillsammans är dessa 

rättigheter för skyddsombuden och skyldigheter för arbetsgivaren en garanti för att ingenting 

betydelsefullt för skyddsverksamheten går förbi skyddsombudet. Skyddsombud som får del av 

uppgifter som är sekretessbelagda är dock bundna av tystnadsplikt.  

 Skyddsombuden har en rad befogenheter att påverka brister i arbetsmiljön. Dels befogenhet 

att begära åtgärd av arbetsgivaren när ett skyddsombud upptäcker att det finns brister i 

arbetsmiljön. Dels begära föreläggande eller förbud från Arbetsmiljöverket om arbetsgivaren inte 

lämnar besked inom den tid som anses skälig om vilken åtgärd som skall göras för att komma till 

rätta med arbetsmiljöproblemet. Dels stoppningsrätt som innebär att skyddsombudet vid 

omedelbar fara för liv och hälsa kan avbryta ett arbete i väntan på AV. Arbete får också avbrytas 

vid ensamarbete som innebär risk dels ur olycksfallssynpunkt, dels ur psykologisk och social 

skyddssynpunkt i avvaktan på beslut från AV. Vid överträdelse av tillsynsmyndighets beslut eller 

när arbete utförs som strider mot myndighets beslut om förbud kan även då skyddsombud  
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avbryta dessa arbeten. Skyddsombuden har ingen ersättningsskyldighet för skada som orsakats av 

åtgärd till följd av dennes beslut att stoppa ett arbete.86 

 

4.3 Skyddskommitté   

Regler om skyddskommitté finns i 6 kap 8, 9 §§ AML. På varje arbetsställe där minst 50 

arbetstagare regelbundet sysselsätts skall det finnas en skyddskommitté. Det skall även finnas en 

skyddskommitté vid arbetsställen med färre arbetstagare om arbetstagarna så önskar. Den är 

sammansatt av företrädare för arbetsgivaren och arbetstagaren och det är den lokala 

arbetstagarorganisationen, om sådan finns på arbetsstället, som utser deras representanter i 

skyddskommittén. Närmare bestämmelser om antalet ledamöter och hur sammansättningen i 

skyddskommittén skall vara återfinns i 8 § AMF. I annat fall utses de av arbetstagarna. 

Skyddskommittén är det centrala samrådsorgan för planering och övervakning av arbetsmiljö- 

och företagshälsovårdsfrågor på arbetsstället. Att ha en skyddskommitté ger arbetstagarna genom 

sina representanter möjlighet till inflytande i arbetsmiljöfrågor. Inget beslut av betydelse för 

arbetsmiljön får fattas av arbetsgivaren utan att det först har behandlats i skyddskommittén. 

Skyddskommittén är som sagt ett samrådsorgan som medför att den inte har några 

arbetsgivarbefogenheter och lagen ger den heller inte beslutanderätt som tar över arbetsgivarens. 

Skyddskommitténs uppgift är inte att ta över arbetsgivarens roll utan är dess roll att vara 

policyskapande i övergripande frågor och delta i planering av arbetsmiljö- och 

rehabiliteringsarbetet. 87 

 

4.4 Samordning med FML 

Reglerna om skyddsombuden liknar i många hänseenden de som gäller för fackliga 

förtroendemän, lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen. Denna lag tillämpas på 

skyddsombud, huvudskyddsombud och regionala skyddsombud samt ledamot av 

skyddskommitté.  Det finns dock en förutsättning för att FML skall vara tillämpbar på 

skyddsombuden och ledamot av skyddskommitté och det är att dessa är utsedda av 

kollektivavtalsbunden lokal arbetstagarorganisation och att underrättelse om valet gjorts till 

arbetsgivaren. I 6 kap 16 § AML med hänvisning till FML görs en begränsning, att 

skyddsombudets rättigheter enligt AML inte får inskränkas vid tillämpningen av FML. Detta 

medför att befogenheterna enligt AML i vissa avseenden är större. Att inneha uppdraget som 

skyddsombud skiljer sig från andra fackliga uppdrag på flera punkter. Då 

skyddsombudsuppdraget vilar på AML och parternas eventuella arbetsmiljöavtal har de övriga 

                                                 
86 Ericson & Gustafsson, 2002 s 147-164. 
87 A a s 166-168. 
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fackliga förtroendevalda sitt rättsliga stöd även i lag om medbestämmande i arbetslivet samt 

medbestämmandeavtal.88  

 

4.5 Sammanfattning 

Den reglering som styr skyddsombudens funktion och befogenheter är 6 kap AML, 6-13 §§ AMF  

samt till viss del FML, vilket har framgått genom en rättsdogmatisk studie.  

 Skyddsombuden skall företräda arbetstagarna i arbetsmiljöfrågor. Antalet skyddsombud vid en 

arbetsplats bestäms efter verksamhetens behov, men ett skyddsombud måste alltid finnas vid en 

arbetsplats med minst fem arbetstagare. Om det finns flera skyddsombud vid samma arbetsplats 

skall en av dem utses till huvudskyddsombud.  

 

                                                 
88 Ericson & Gustafsson, 2002 s 178, 179 samt  Steinberg, 2003 s 19. 
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5. ARBETSMILJÖVERKET 

 

I detta kapitel kommer vi att beskriva några av Arbetsmiljöverkets uppgifter som vi funnit relevanta 

för uppsatsens ändamål. 

 

5.1 Allmänt om Arbetsmiljöverket 

Arbetsmiljöverket bildades 2001 som en sammanslagning mellan dåvarande Yrkesinspektionen 

och Arbetarskyddsstyrelsen och har till uppgift att minska riskerna för ohälsa och olycksfall i 

arbetslivet och att förbättra arbetsmiljön ur ett helhetsperspektiv. Arbetsmiljöverket har sitt 

huvudsäte i Solna vars uppgifter bland annat är att övervaka de regionala 

Arbetsmiljöinspektionerna som i sin tur skall granska arbetsmiljön lokalt. Det finns totalt tio 

arbetsmiljöinspektioner från Malmö i söder till Luleå i norr.89 Arbetsmiljöverkets verksamhet 

regleras i 7 kap AML. 

 

5.2 Tillsyn  

AV:s tillsyn omfattar efterlevnaden av arbetsmiljö- och arbetstidslagstiftningar samt till viss del 

även angränsande lagstiftning såsom till exempel miljöbalken och tobakslagen. När det gäller 

områden där angränsande lagstiftning är aktuell samarbetar AV med till exempel 

Sprängämnesinspektionen och Elsäkerhetsverket eftersom AML är den övergripande lagen även 

inom dessa arbetsområden. I de fall det påkallas kan AV även utöva tillsyn inom 

strålskyddsområden, som egentligen skall inspekteras av Strålskyddsinstitutet.90 AV:s tillsyn riktas 

främst mot de arbetsplatser där det föreligger störst risk för ohälsa eller olycksfall.91 

 Genom de tio arbetsmiljöinspektionerna runtom i landet utövar AV sin lokala 

arbetsmiljötillsyn. Tillsynen sker främst genom en inspektion92 vilket innebär personligt besök av 

personal från någon av arbetsmiljöinspektionerna.93 Arbetsmiljöinspektionen skall verka för att 

skyddsombud väljs och att bevaka arbetsgivarens efterlevnad av det systematiska 

arbetsmiljöarbetet.94  

 

 

                                                 
89 www.av.se. 
90 Ericson & Gustafsson, 2002 s 185, 186. 
91 Perlman, 2005 s 5. 
92 Inspektion = tillsynsinsats. 
93 Perlman, 2005 s 6. 
94 Ericson & Gustafsson, 2002 s 187. 
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5.2.1 AV:s tillsyn av statliga myndigheter som arbetsgivare 

Statliga arbetsplatser är en juridisk person som lyder under regeringen. Det innebär således att alla 

anställda vid statliga myndigheter ses som arbetstagare även chefer och arbetsledare. När AV skall 

framföra synpunkter på brister i arbetsmiljön hos en statlig arbetsgivare uppstår således ett 

rättsligt problem. AV måste granska den instruktion som den statliga myndigheten har fått från 

regeringen, om hur dess verksamhet skall bedrivas.95 AV kan heller inte förena ett föreläggande 

eller ett förbud med vite till en statlig arbetsgivare på grund av att båda är statliga verksamheter. 

På ett universitet till exempel kan rektor bli ansvarig för brott men universitetet kan inte åläggas 

att betala vite.96 

 

5.2.2 Påföljder 

AV kan utfärda ett föreläggande som är en formell order från AV om att arbetsgivaren skall vidta 

åtgärd. Ett förbud innebär således att AV förbjuder viss verksamhet vid en arbetsplats. Både ett 

föreläggande och ett förbud kan förenas med vite, som är en avgift som arbetsgivaren får betala 

om denne inte genomför åtgärderna. Vite bestäms med hänsyn till företagets storlek, 

omfattningen och kostnaderna av åtgärderna som skall genomföras samt vad som krävs för att få 

den förelagde att rätta sig efter beslutet.97  

 

5.3 Föreskrifter 

En av AV:s uppgifter är att utfärda föreskrifter och allmänna råd om AML:s och ATL:s 

tillämpning. Arbetsmiljöverket har bemyndigande från regeringen att utfärda 

arbetsmiljöföreskrifter som utges i AFS enligt 18 § AMF.98 Även om det finns många föreskrifter 

från AV så är det långt ifrån inom alla områden som föreskrifter finns författade. Om det 

däremot finns en föreskrift så är det alltid så att de praktiska kraven har konkretiserats och 

tydliggjorts.99 I vissa fall kan AV upprätta föreskrifter med en direkt straffpåföljd men det är inte 

det vanligaste alternativet. Oftast saknar föreskrifterna särskilda bestämmelser om straff. 

 AV har också till uppgift att utfärda råd och rekommendationer samt att i sitt föreskriftsarbete 

ta särskild hänsyn till arbetshandikappades och invandrares möjligheter i arbetslivet.100 

 

 

                                                 
95 Frostberg, 2004:a s 6-8. 
96 Föreläsning Maria Steinberg:1. 
97 Föreläsning Maria Steinberg:2. 
98 Ericson & Gustafsson, 2002 s 186. 
99 Iseskog, 2001 s 39. 
100 Ericson & Gustafsson, 2002 s 186. 
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5.4 Sammanfattning 

Arbetsmiljöverket är den myndighet som utfärdar föreskrifter och är tillsynsmyndighet för lagens 

efterlevnad. Tillsyn sker främst genom inspektion. AV kan utfärda föreläggande och förbud för 

arbetsgivare. Båda kan förenas med vite, dock kan ett vite aldrig föreläggas en statlig myndighet  

eller ett affärsverk. Kapitlet om Arbetsmiljöverket är en rättsdogmatisk studie.
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6. ANSVARSFÖRHÅLLANDEN OCH DET SYSTEMATISKA 

ARBETSMILJÖARBETET 

 

I följande kapitel kommer vi att redogöra för ansvarsförhållandena avseende arbetsmiljön samt det 

systematiska arbetsmiljöarbetet. Eftersom dessa två områden överlappar varandra anser vi det 

lämpligast att redogöra för dem tillsammans. Vi skall i följande kapitel besvara frågorna: ”Hur 

regleras det systematiska arbetsmiljöarbetet enligt lag?”, ”Vilken reglering finns för att tydliggöra 

ansvarsförhållandena inom arbetsmiljörätten?” samt ”Vilka brottstyper och påföljder regleras i lag?” 

 

6.1 Arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljön 

Arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljön regleras genom 3 kap 2 § AML samt verkställighets- och 

tillämpningsföreskrifter från AV. 3 kap 2 § AML lyder: 

 

”Arbetsgivaren skall vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att 

arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall. En utgångspunkt skall därvid vara 

att allt sådant som kan leda till ohälsa eller olycksfall skall ändras eller ersättas så 

att risken för ohälsa eller olycksfall undanröjs. 

   Arbetsgivaren skall beakta den särskilda risk för ohälsa och olycksfall som kan 

följa av att arbetstagaren utför arbete ensam. 

   Lokaler samt maskiner, redskap, skyddsutrustning och andra tekniska 

anordningar skall underhållas väl.”101 

 

Arbetsgivaren bär arbetsmiljöansvaret och även till viss del straffansvaret. Eftersom arbetsgivaren 

styr över de ekonomiska medlen så förefaller det naturligt att denne också har ansvaret för 

arbetsmiljön. Dock skall arbetsgivarens arbetsmiljöinsatser inte behöva vara orimliga i förhållande 

till vad som skall uppnås. Främst talar vi då ur ekonomiskt perspektiv.102 

 Arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön vid arbetsplatsen. Arbetsgivarens 

skyldigheter omfattar att vidta samtliga åtgärder som behövs för att skapa en trygg och säker 

arbetsmiljö. Allt som kan föranleda olycka eller ses som en risk skall undanröjas. Det kan till 

exempel handla om tekniska anordningar och farliga ämnen. Arbetsgivarens skyldigheter vad 

gäller arbetsmiljön omfattar fysisk såväl som psykosocial arbetsmiljö.103 

                                                 
101 SFS 2002:585. 
102 Günzel & Zanderin, 2003 s 41. 
103 Prop 2001/02:145 s 1. 
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År 2002 genomfördes en lagändring i 3 kap 2 § AML. Tidigare var arbetsgivaren skyldig att på ett 

förebyggande sätt motverka och i möjligaste mån undanröja risker för olyckor och ohälsa. Lagen 

kunde uppfattas som att arbetsgivaren exempelvis kunde ersätta något som är farligt med något 

som är mindre farligt. Ändringen innebär att arbetsgivaren numer är skyldig att inte bara ersätta 

något farligt med något mindre farligt, utan – om alternativet finns – ersätta med något som inte 

är farligt alls. Bestämmelsen om att undanröja allt som kan leda till ohälsa och olycksfall skall 

alltid vara utgångspunkt i arbetsgivarens arbetsmiljöarbete.104 Ändringen gjordes till följd av ett 

yttrande från kommissionen angående Sveriges genomförande av ramdirektivet 89/391/EEG.105 

 

6.2 Arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljöarbetet 

Det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) innebär att i det dagliga arbetet ta hänsyn till fysiska 

och psykosociala förhållanden i arbetsmiljön samt att i det dagliga arbetet arbeta förebyggande så 

att ingen skadas, blir sjuk eller far illa i arbetet samt att vara uppmärksam på alla faktorer som 

påverkar arbetsmiljön.106 Det systematiska arbetsmiljöarbetet kan liknas vid ett evigt kretslopp: 

 

 

Skyddsrond är verktyget för att kunna kartlägga arbetsmiljön, och därmed sätta målen. När målen 

är bestämda skall åtgärder beslutas för hur målen skall uppnås. Tidsplanen anger sedan när målen 

skall vara uppfyllda och även vem som är ansvarig för att åtgärderna vidtas. Uppföljningen skall 

svara på om målen har uppnåtts och därefter börjar arbetsmiljöarbetet om igen. 

 Arbetsgivaren behöver fasta rutiner för att företaget skall kunna arbeta på ett förebyggande 

sätt med att upptäcka brister och risker i arbetsmiljön eftersom de flesta beslut som fattas i 

                                                 
104 Prop 2001/02:145 s 9. 
105 Prop 2001/02:145 s 1. 
106 Frostberg, 2001 s 5. 
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organisationen inte direkt rör arbetsmiljön. Det kan till exempel handla om att köpa in ny teknisk 

utrustning, vilket i sin tur kan leda till ett arbetsmiljöproblem som ingen tänkte på från början.107 

Reglerna för SAM återfinns i 3 kap 2a § AML som lyder: 

 

 ”Arbetsgivaren skall systematiskt planera, leda och kontrollera verksamheten på 

ett sätt som leder till att arbetsmiljön uppfyller föreskrivna krav på en god 

arbetsmiljö. Han skall utreda arbetsskador, fortlöpande undersöka riskerna i 

verksamheten och vidta de åtgärder som föranleds av detta. Åtgärder som inte kan 

vidtas omedelbart skall tidsplaneras. 

   Arbetsgivaren skall i den utsträckning verksamheten kräver dokumentera 

arbetsmiljön och arbetet med denna. Handlingsplaner skall därvid upprättas. 

   Arbetsgivaren skall vidare se till att det i hans verksamhet finns en på lämpligt 

sätt organiserad arbetsanpassnings- och rehabiliteringsverksamhet för fullgörande av 

de uppgifter som enligt denna lag och enligt 22kap. lagen (1962:381) om allmän 

försäkring vilar på honom.”108 

 

Reglerna kompletteras mer utförligt i AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete. I propositionen till 3 

kap 2a § AML säger statsrådet: 

 

 ”I arbetsmiljölagen införs en ny bestämmelse som anger en skyldighet för 

arbetsgivaren att systematiskt planera, leda och kontrollera arbetsmiljöarbetet. 

Bestämmelsen omfattar krav på att fortlöpande undersöka riskerna i verksamheten 

och genomföra de åtgärder som behövs. Arbetsmiljöfrågorna skall integreras med 

övriga frågor rörande verksamheten i dess helhet. Arbetsmiljön och arbetet skall 

dokumenteras i den utsträckning verksamheten kräver. Handlingsplaner skall därvid 

upprättas.”109 

 

Syftet med bestämmelsen om SAM är framförallt att öka arbetsgivaransvaret för det systematiska 

arbetsmiljöarbetet samt att på detta sätt integrera arbetsmiljöfrågorna i den övriga 

verksamheten110 det faller sig naturligt att det är arbetsgivaren som bär ansvaret även för 

arbetsmiljöarbetets genomförande eftersom det, som tidigare sagts, är denne som håller i de 

ekonomiska medlen och som tar de dagliga besluten. Dock är det viktigt för genomförandet att 
                                                 
107 Ahlberg, 2002 s 44-48. 
108 SFS 2003:365. 
109 Prop 1990/91:140 s 38. 
110 Prop 1990/91:140 s 39. 
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alla på arbetsplatsen är aktiva och medverkar förebyggande för en bättre arbetsmiljö. För att nå 

en god arbetsmiljö krävs samverkan mellan arbetsmarknadens två parter; arbetsgivare och 

arbetstagare.111 

 

6.2.1 Uppgiftsfördelning 

Det är dock omöjligt om den högste chefen i varje organisation skulle behöva leda allt 

arbetsmiljöarbete ensam, därför skall denne fördela arbetsmiljöarbetet till linjechefer eller 

motsvarande. AML både tillåter och förutsätter att arbetet delegeras. Delegeringen kan vara 

skriftlig, muntlig eller i vissa fall konkludent.112 Någon form av konkludent delegering 

förekommer alltid i organisationer, men om en organisation däremot enbart har en konkludent 

delegering kommer det alltid att finnas oklarheter i vissa frågor. Till exempel i fråga om vem som 

är ansvarig och för vad. Vid mindre oklarheter skall en fråga i sådana fall skickas vidare till nästa 

högre chef och om det råder total oklarhet så skall frågan upp till högsta chefen i organisationen. 

För allas bästa skall en delegering i praktiken vara skriftlig och reglerna för det sytematiska 

arbetsmiljöarbetet i AFS 2001:1 kräver att delegeringen görs skriftligt om arbetstagarantalet är 

minst tio personer. 

 De personer som företräder arbetsgivaren i arbetsmiljöarbetet förutsätts ha befogenheter och 

kompetens för att kunna driva arbetsmiljöarbetet. Med befogenhet menas rätten att företräda 

arbetsgivaren i vissa frågor. Befogenhet handlar inte bara om ekonomiska faktorer utan är i de 

flesta fall fokuserad på arbetsledning. Om en arbetstagare inte använder sin skyddsutrustning 

skall den ansvarige ha befogenheten att tillrättavisa vederbörande. Kompetens innebär dels 

teknisk, yrkesmässig och personalledande kunskaper, dels att ha tillgång till rätt information.113 

Det är också av stor vikt att den ansvarige vet om vad delegeringen innebär.114 I ett företag med 

minst tio anställda skall uppgiftsfördelningen göras skriftlig. Det enklaste är att utgå från hur 

företagets organisation ser ut.115  

 Genom att fördela uppgifter för vissa delar av arbetsmiljöarbetet ut i organisationen, har den 

högste chefen inte automatiskt delegerat straffansvaret och det är viktigt att komma ihåg att 

delegering alltid sker på den delegerandes risk.116 Statistik från Arbetsmiljöverket visar att under 

åren 1995 till halvårsskiftet 2004 kom 503 brottmålsdomar in till AV. Domarna kom från 

tingsrätt, hovrätt och högsta domstol. De flesta domar gällde privat verksamhet och endast ett 

                                                 
111 Ahlberg, 2002 s 45, 46. 
112 Konkludent = acceptera något genom ett visst beteende.  
113 Iseskog, 2001 s 27-29. 
114 Föreläsning Maria Steinberg:1. 
115 Frostberg, 2004:b, s 15. 
116 Iseskog, 2001 s 29. 
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fåtal rörde offentlig verksamhet. Av de påföljder som utdömdes var dagsböter den vanligaste 

medan dagsböter i kombination med villkorlig dom utdömdes i sju av fallen. VD var den 

vanligaste befattningshavaren som fälldes.117 Det arbetsmiljöansvar som åligger arbetsgivaren har 

vi nedan exemplifierat genom två rättsfall från tingsrätt och högsta domstol. 

 Tingsrätten fann VD arbetsmiljöansvarig då dödsolycka inträffat hos arbetsgivaren. Det 

beslutade tingsrätten när den prövade ansvaret för målet där två arbetstagare avled till följd av 

arbete med hög dos av farlig gas. Orsakerna till olyckan var otillräcklig utbildning för de 

olycksdrabbade, otillräckliga instruktioner, otillräcklig riskanalys av processen samt brister i 

internkontrollen. VD förnekade att han var ansvarig för olyckan och hävdade att 

arbetsmiljöansvaret delegerats till produktionschefen. Skriftlig delegering fanns men tingsrätten 

ansåg att denna delegering inte var fullständig då förutsättningarna för delegationen inte var 

uppnådda. Produktionschefen saknade bland annat erforderlig kunskap om de risker som var 

förenade med processen. Då den verksamhet som bedrevs var hälsofarlig ställdes höga krav 

gällande den arbetsmiljöansvariges kunskaper inom arbetsmiljöområdet. Den kompetens som 

krävdes för att överlåtelse av delegation fick ske ansågs inte fullständig. Tingsrätten fann att VD 

av oaktsamhet vållat de två arbetstagarnas död och dömde denne till dagsböter, villkorlig dom 

och företagsbot enligt 3 kap 10 § BrB.118 

 Högsta domstolen fann platschef arbetsmiljöansvarig då klämolycka inträffade vid en 

limspridningsmaskin. Fem månader tidigare hade en liknande olycka inträffat vid samma maskin 

och vid den tidpunkten underlät platschefen att tillse att lämpliga säkerhetsåtgärder vidtogs. 

Platschefen hävdade att arbetsmiljöansvaret hade delegerats till den tekniska chefen men enligt 

högsta domstolens utredning framgick att ingen muntlig eller skriftlig delegering fanns. 

Platschefen dömdes enligt 3 kap 10 § BrB för arbetsmiljöbrott till dagsböter.119 

 

6.2.2 Rutiner 

En grundläggande del i kretsloppets överlevnad är att företaget måste skapa sina egna 

arbetsmiljörutiner. Rutinerna skall ange när, hur och av vem olika uppgifter skall genomföras. 

Det måste även finnas en rutin för hur kontrollerna av det egna arbetsmiljöarbetet skall göras 

samt ärendegången då en olycka eller ett tillbud inträffar. I ett företag med minst tio anställda 

skall arbetsmiljörutinerna vara skriftliga.120 

 

 
                                                 
117 Frostberg, 2005 s 17. 
118 Dom från Hallsbergs Tingsrätt mål nr B 251/96. 
119 Dom från Högsta domstolen mål nr 3184-03. 
120 Ahlberg 2002, s 49 
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6.2.3 Arbetsmiljöpolicy 

I företag med minst tio anställda skall en skriftlig arbetsmiljöpolicy upprättas enligt lag. Medan 

handlingsplanerna anger vad som behövs göras för att uppnå en bättre arbetsmiljö, är 

arbetsmiljöpolicyn ett dokument som talar om hur företaget vill att arbetsmiljön skall vara.121 

 

6.2.4 Systematisk arbetsmiljökartläggning och riskbedömning 

Ett företag måste regelbundet göra systematiska arbetsmiljökartläggningar vilket innebär att risker 

i arbetsmiljön kartläggs. Kartläggningen kan göras på enklaste sätt i samband med 

arbetsplatsträffar, vid samtal på fikaraster och under skyddsronder men även sammanställningar 

över sjukfrånvaro och personalomsättning kan visa på var det finns brister i arbetsmiljön. 

 De risker som framkommer vid kartläggningen är givetvis av olika slag. De risker som innebär 

en direkt fara för att en arbetstagare skall bli sjuk eller skadas måste dokumenteras skriftligt i alla 

företag. Riskbedömningen skall sedan vara ett underlag för att kunna besluta vad som skall 

åtgärdas.122 

 

6.2.5 Handlingsplaner 

Handlingsplanen skall innehålla konkreta åtgärder, när de skall vara genomförda samt vem som är 

ansvarig för att åtgärderna genomförs. Handlingsplanen skall omfatta alla de risker som uppkom 

vid riskbedömningen och som inte kan åtgärdas omedelbart. Planen kan således omfatta en rad 

olika områden på arbetsplatsen. En handlingsplan skall alltid vara skriftlig.123  

  

6.2.6 Uppföljning 

Varje ansvarig för en handlingsplan måste genomföra en uppföljning för att se om 

handlingsplanen har åtgärdats. Uppföljning gäller även de faktorer som inte ingår i 

handlingsplanen, det vill säga sådant som ansågs kunna åtgärdas omedelbart. Om åtgärderna har 

genomförts måste en kontroll ske för att utvärdera om åtgärderna har lett till en förbättring. Har 

de inte det måste de åter tas upp i handlingsplanen och åtgärdas på ett annat sätt.124 

 Enligt AV skall systemet för arbetsmiljöarbetet följas upp årligen. I uppföljning av 

arbetsmiljöarbetet ingår att granska de rutiner som företaget har, om de har följts och om de har 

gett något märkbart resultat. Även om rutinerna fungerar bra så kan smärre revideringar av 

                                                 
121 Frostberg, 2001 s 14. 
122 Ahlberg, 2002 s 49-51. 
123 Frostberg, 2001 s 13. 
124 Ahlberg, 2002 s 53, 54. 
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rutinerna krävas, till exempel vid omorganisation inom företaget eller om det kommer nya 

föreskrifter från AV som kräver att arbetsmiljörutinerna ses över.125 

 

6.3 Arbetsgivarens ansvar för arbetstagarna 

Arbetsgivarens ansvar för arbetstagarna regleras genom 3 kap 3 § AML: 

 

 ”Arbetsgivaren skall se till att arbetstagaren får god kännedom om de 

förhållanden, under vilka arbetet bedrivs, och att arbetstagaren upplyses om de risker 

som kan vara förbundna med arbetet. Arbetsgivaren skall förvissa sig om att 

arbetstagaren har den utbildning som behövs och vet vad han har att iaktta för att 

undgå riskerna i arbetet. Arbetsgivaren skall se till att endast arbetstagare som har 

fått tillräckliga instruktioner får tillträde till områden där det finns en påtaglig risk 

för ohälsa eller olycksfall. 

   Arbetsgivaren skall genom att anpassa arbetsförhållandena eller vidta annan 

lämplig åtgärd ta hänsyn till arbetstagarens särskilda förutsättningar för arbetet. Vid 

arbetets planläggning och anordnande skall beaktas att människors förutsättningar 

att utföra arbetsuppgifter är olika.”126 

 

Bestämmelsen om att endast arbetstagare som fått tillräckliga instruktioner får tillträde till platser 

där risken för ohälsa och olycksfall är påtaglig tillkom år 2002. Även ändringen i 3 kap 3 § AML 

gjordes till följd av ett påpekande från kommissionen om Sveriges genomförande av 

ramdirektivet 89/391/EEG.127 

 Arbetsgivaren har ansvar för att arbetstagaren får relevant utbildning och instruktion för att 

kunna utföra sitt arbete. Det är även av stor vikt att arbetstagaren får kännedom om de risker 

som eventuellt föreligger i hans arbete och hur arbetstagaren skall utföra arbetet på säkraste sätt. 

Det åligger arbetsgivaren att förevisa vilken skyddsutrustning som finns, och att tala om hur 

förfarandet vid olycksfall går till.128 

 Arbetsgivaren skall tillse att arbetstagarna har en anpassad arbetsmiljö – både fysiskt och 

psykiskt för att förebygga eventuella belastningsskador eller mobbning. Arbetsgivaren har även 

ett ansvar att anpassa arbetsförhållandena för till exempel arbetshandikappade och att i 

förebyggande syfte främja arbetsförhållandena även för de som går i sysselsättningsfrämjande 

                                                 
125 Ahlberg, 2002 s 55, 56. 
126 SFS 2002:585. 
127 Prop 2001/02:145 s 1. 
128 Ericsson & Gustafsson, 2002 s 87, 88. 
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åtgärder även om de i dagsläget inte är anställda vid företaget. Särskild hänsyn skall också tas till 

invandrares situation.129     

 

6.4 Arbetstagarnas ansvar 

Även arbetstagarna har till viss del ett eget ansvar som regleras i 3 kap 4 § AML: 

 

 ”Arbetstagaren skall medverka i arbetsmiljöarbetet och delta i genomförandet av de 

åtgärder som behövs för att åstadkomma en god arbetsmiljö. Han skall följa givna 

föreskrifter samt använda de skyddsanordningar och iaktta den försiktighet i övrigt 

som behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall. 

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

hälsa, skall han snarast underrätta arbetsgivaren eller skyddsombud. Arbetstagaren 

är fri från ersättningsskyldighet för skada som uppstår till följd av att han underlåter 

att utföra arbetet i avvaktan på besked om det skall fortsättas.”130 

 

Arbetstagarna skall medverka till en god arbetsmiljö. Även om arbetstagarna inte bär något 

rättsligt ansvar har dessa ändå skyldigheter gentemot arbetsmiljön och sin arbetsgivare. Först och 

främst är arbetstagaren skyldig att skapa en god psykosocial arbetsmiljö på arbetsplatsen eftersom 

arbetstagarna är varandras arbetsmiljö. Arbetstagaren är också skyldig att använda 

skyddsutrustning och följa instruktioner på arbetsplatsen samt att meddela brister i arbetsmiljön 

till arbetsgivaren. 131 Det är viktigt att var och en av arbetstagarna är medvetna om 

arbetsmiljöarbetet. Det finns dock inte något att göra åt en arbetstagare som inte arbetar aktivt 

förebyggande, men om arbetstagaren däremot stör eller bryter mot anställningsavtalet i form av 

att kränka sina medarbetare, ta bort en skyddsanordning eller inte följa instruktioner kan denne 

bli straffad, omplacerad eller i värsta fall uppsagd. Det är då lag om anställningsskydd som 

reglerar de förhållandena.132 

 

6.5 Ansvarstyper 

Det finns två olika typer av ansvar inom arbetsmiljörätten. Det ena är arbetsmiljöansvar och det 

andra är straffansvar. Det är viktigt att åtskilja dessa. Arbetsmiljöansvaret regleras i AML och 

avser ansvaret att värna om arbetsmiljön i förebyggande syfte. Det är arbetsgivaren som har 

                                                 
129 Ericsson & Gustafsson, 2002 s 89-90. 
130 SFS 1991:677. 
131 Iseskog, 2001 s 29. 
132 Ahlberg, 2002 s 20-22. 
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arbetsmiljöansvaret. 133 Arbetsgivaren är i sådant fall en juridisk person som måste företrädas av 

en eller flera fysiska personer. Det är alltid den högste chefen för en organisation som har det 

yttersta ansvaret, men lagen tillåter och förutsätter att denne delegerar arbetsmiljöuppgifterna till 

flera led i organisationen.134 Det är arbetsgivaren som är ansvarig för det förebyggande 

arbetsmiljöarbetet även i de fall vissa delar av arbetsmiljöuppgifterna har delegerats till annan 

part. 

 Straffansvaret däremot kan bara komma i fråga när någon olycka inträffat. Den lagreglering 

som är tillämplig är då både AML och brottsbalken (BrB). Straffansvaret har ett sanktionerande 

syfte och kan endast utdömas till fysiska personer. Det är sedan domstolens uppgift att besluta 

om straff och vem som är straffansvarig. Det är inte i förväg bestämt vem som ska tilldelas 

straffet. Så även om arbetsgivaren har delegerat ansvaret till någon annan så innebär det inte att 

denne blir straffansvarig. För att ett straff skall utdömas krävs att olyckan skett genom uppsåt 

eller oaktsamhet.135 

 

6.6 Brottstyper 

Det finns olika typer av brott inom arbetsmiljöområdet bland annat brott mot AML, 

arbetsmiljöbrott samt brott mot direkt straffsanktionerade regler. Nedan kommer vi att redovisa 

innebörden av dessa brott. 

 

6.6.1 Brott mot AML 

Brott mot AML inkluderar även förordningen och föreskrifter. Brott mot AML begås då någon 

av reglerna i lagen, förordningen eller dess föreskrifter bryts. Om det gäller brott mot ett 

föreläggande eller ett förbud som regleras i 7 kap 7 § AML, kan detta ge böter eller fängelse. 7 

kap 7 § AML lyder: 

 

” Arbetsmiljöverket får gentemot den som har skyddsansvar enligt 3 kap. 2--12 och 

14 §§, 5 kap. 3 § första stycket eller 6 § i detta kapitel meddela de förelägganden 

eller förbud som behövs för att denna lag eller föreskrifter som har meddelats med stöd 

av lagen skall efterlevas. 

   I beslut om föreläggande eller förbud kan Arbetsmiljöverket sätta ut vite. 

   Om någon inte vidtar en åtgärd som åligger honom enligt ett föreläggande, får 

Arbetsmiljöverket förordna om rättelse på hans bekostnad. 

                                                 
133 Frostberg, 2005 s 6. 
134 Iseskog, 2001 s 26. 
135 Frostberg, 2005 s 15, 18. 
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   Om ett föreläggande har meddelats beträffande någon åtgärd till vilken det krävs 

bygglov, rivningslov eller marklov enligt plan- och bygglagen (1987:10) men sådant 

lov inte beviljas, upphör föreläggandet att gälla såvitt avser åtgärden.”136 

 

Brott mot AML som inte är förenat med vite prövas av allmän domstol, det vill säga tingsrätt, 

hovrätt samt högsta domstolen, och kan enbart riktas mot fysiska personer. Om föreläggandet 

eller förbudet är förenat med vite prövas målet istället av förvaltningsdomstol; länsrätt, 

kammarrätt och regeringsrätten. Föreläggande eller förbud som är förenat med vite kan riktas 

mot både fysiska och juridiska personer.137 

 

6.6.2 Arbetsmiljöbrott 

Allvarliga missförhållanden i arbetsmiljön som orsakar arbetstagares död, kroppsskada, sjukdom 

eller framkallar fara för annan kan bli ett arbetsmiljöbrott. Arbetsmiljöbrott regleras i 3 kap 10 § 

BrB.138 

 

”Om brott, som i 7-9 §§ sägs, har begåtts genom att någon uppsåtligen eller av 

oaktsamhet åsidosatt vad som i enlighet med arbetsmiljölagen (1977:1160) ålegat 

honom till förebyggande av ohälsa eller olycksfall, döms för ’arbetsmiljöbrott’ till straff 

som i nämnda lagrum sägs”139 

 

Uttrycket ”i enlighet med arbetsmiljölagen” omfattar även vid arbetsmiljöbrott 

arbetsmiljöförordningen och föreskrifterna i AFS. 

 Straffen för någon som döms för arbetsmiljöbrott är de samma som för brotten som regleras i 

3 kap 7-9 §§ BrB om vållande till annans död, vållande till kroppsskada eller sjukdom samt 

framkallande av fara för annan.140 Den som fälls för vållande till annans död kan få fängelse i 

minst sex månader, men högst sex år. Straffet för den som fälls för vållande till kroppsskada eller 

sjukdom döms till böter eller fängelse i minst sex månader, men högst fyra år. Vid framkallande 

av fara för annan utdömes straff om böter eller fängelse i max två år.141 Uttrycket ”framkallande 

av fara” behöver inte innebära att någon skall ha skadats för att brott skall föreligga. Det räcker 

med att det finns ett faromoment och det är vad som är avgörande. 

                                                 
136 SFS 2000:764. 
137 Steinberg, 2003 s 144-147. 
138 Ericson & Gustafsson, 2002 s 206. 
139 SFS 1991:679. 
140 Ericson & Gustafsson, 2002 s 206, 207. 
141 SFS 2001:348. 
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För att det ska vara ett arbetsmiljöbrott krävs ett samband mellan åsidosättandet av lagen och 

effekten det har skapat. Det är inte bara en handling som har gjorts uppsåtligen som är straffbar 

utan även – som det är i de flesta fall – underlåtenhet att vidta vissa åtgärder. Om det inte går att 

bevisa att det rör sig om ett arbetsmiljöbrott kan straffansvarig ändå dömas för något av brotten 

enligt 3 kap 7-9 §§ BrB.142 

 

6.6.3 Brott mot direkt straffsanktionerade regler 

Det finns endast ett litet antal regler i AML som är så precisa att de anger en direkt straffpåföljd, 

däremot preciseras dessa inte mindre sällan i föreskrifter.143 Ett exempel på en direkt 

straffsanktionerad regel är 8 kap 2 § p 4 AML som anger att den som tar bort en 

skyddsanordning skall dömas till böter. 

 Arbetsgivare som bryter mot vissa regler i en föreskrift kan även åläggas en sanktionsavgift om 

1000 – 100 000 kronor enligt 8 kap 5 § AML.144 Sanktionsavgiften skall användas främst vid 

överträdelser som är enkla att upptäcka.145 

 Om arbetsgivaren hindrar ett skyddsombud att utföra sitt skyddsarbete kan denne dömas att 

betala skadestånd enligt 6 kap 11 § AML. En tvist som uppstår i fråga om hindrande av 

skyddsombud prövas av Arbetsdomstolen i det fall kollektivavtal finns, annars prövas tvisten av 

allmän domstol enligt 6 kap 13 § AML.146 

  

6.7 Sammanfattning 

Det systematiska arbetsmiljöarbetet regleras genom 3 kap 2a § AML och kompletteras genom 

AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete. En arbetsmiljöpolicy skall upprättas vid företag med 

minst tio anställda och skall innehålla företagets mål för arbetsmiljön.  

 Ansvarsförhållandena regleras genom 3 kap 2, 2a, 3 och 4 §§ AML. Arbetsgivaren styr över de 

ekonomiska medlen och är således den som bär arbetsmiljöansvaret och till viss del straffansvaret 

samt ansvaret för arbetsmiljöarbetet och arbetstagarna. Arbetsgivaren är ansvarig för att bedriva 

det systematiska arbetsmiljöarbetet i syfte att komma till rätta med risker och brister i 

arbetsmiljön. SAM innebär att arbetsgivaren systematiskt skall leda, planera och kontrollera 

arbetet och arbetsmiljöfrågor skall således bli en del av den dagliga verksamheten. Arbetstagarna 

skall också medverka till en god arbetsmiljö genom att använda skyddsutrustning och 

instruktioner samt verka för en god psykosocial arbetsmiljö. 

                                                 
142 Ericson & Gustafsson, 2002 s 206-207. 
143 Sigeman, 2001 s 158. 
144 Steinberg, 2004 s 43. 
145 Sigeman, 2001 s 159. 
146 Steinberg, 2004 s 43. 
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Lagen förutsätter att arbetsgivaren delegerar ut arbetsmiljöuppgifterna till linjechefer eller 

liknande i organisationen. Genom att delegera arbetsuppgifterna till linjechefer medföljer inte 

arbetsmiljö- eller straffansvaret automatiskt. Delegering sker alltid på den delegerandes risk. För 

att kunna utföra arbetsmiljöarbetet måste linjecheferna ha kompetens, befogenheter och förstå 

innehållet i delegeringen. Inom arbetsmiljörätten finns arbetsmiljöansvar, som avser ansvaret att 

verka för en god arbetsmiljö, samt straffansvar som kommer i fråga först när en olycka har 

inträffat. 

 De brott som regleras i lag är bland annat brott mot AML 7 kap 7 § AML, arbetsmiljöbrott 3 

kap 10 § BrB och brott mot direkt straffsanktionerade 6 kap 11, 13 §§ samt 8 kap 2, 5 §§ AML. 

Påföljderna som regleras i 8 kap AML och 3 kap 7-9 §§ BrB är bland annat vite, böter och 

fängelse. För att studera ansvarsförhållandet och det systematiska arbetsmiljöarbetet har vi använt 

oss av den rättsdogmatiska metoden.  
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7. ARBETSMILJÖARBETET VID KARLSTADS UNIVERSITET 

 

I följande kapitel kommer vi att redovisa för hur arbetsmiljöarbetet bedrivs vid Karlstads universitet. 

Vi kommer att redovisa för Karlstads universitets arbetsmiljöpolicy, arbetsmiljörelaterade dokument, 

arbetsmiljökommittén och ansvarsförhållanden. Avslutningsvis redovisar vi en intervju med en 

arbetsmiljöhandläggare. 

 

7.1 Karlstads universitets arbetsmiljöpolicy 

Vid Karlstads universitet (KAU) omfattar arbetsmiljö de fysiska och psykosociala 

arbetsförhållandena och avser alla som är verksamma på universitetet, det vill säga både 

arbetstagare och studenter. 

 

7.1.1 Mål 

Målet är att genom ett aktivt arbetsmiljöarbete skapa en sund, säker och stimulerande arbetsmiljö 

för alla verksamma på universitetet. Målet gäller såväl fysiska, psykosociala och organisatoriska 

förhållanden. I den utsträckning det är möjligt skall arbetstagarna ha möjlighet att påverka sin 

egen arbetssituation och individuella arbetsförhållanden skall i synnerhet skapas för arbetstagare 

med arbetshandikapp. KAU betonar också vikten av att den enskilde arbetstagarens arbetsmiljö 

skall ge arbetstillfredsställelse, gemenskap och möjligheter till personlig utveckling. Kostnaderna 

för arbetsmiljöarbetet skall ses som en framtida investering.147 

 

7.1.2 Strategi 

En god arbetsmiljö är av stor vikt för både anställda som studenter. Arbetsmiljöarbetet och dess 

frågor skall ingå som en naturlig del i det övriga arbetet genom att kontinuerligt och systematiskt 

uppsöka och eliminera fysiska såväl som psykiska riskfaktorer i arbetsmiljön. Arbetsmiljöfrågorna 

skall beaktas vid planering, omorganisation samt vid ny- och ombyggnation. 

 Vid KAU finns en arbetsmiljökommitté som varje år skall fastställa en handlingsplan för 

arbetsmiljöfrågorna vid arbetsplatsen. I den årliga handlingsplanen anges de frågor som skall 

prioriteras under den nästkommande treårsperioden. Arbetsmiljökommittén har också till uppgift 

att organisera utbildning i arbetsmiljö för chefer och skyddsombud samt att organisera friskvård 

för de anställda. Arbetsmiljökommittén har även fastställt en handbok i arbetsmiljöarbete som 

                                                 
147 Karlstads universitets arbetsmiljöpolicy 2005 
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innehåller grundläggande information såsom rutiner för arbetsskydd, miljöförbättrande åtgärder 

samt en beskrivning av hur det systematiska arbetsmiljöarbetet ser ut. 

Det skall årligen vid varje avdelning och institution genomföras en fysisk och en psykosocial 

skyddsrond som skyddsombuden och avdelningschefen eller prefekten skall genomföra 

tillsammans. Utifrån skyddsronderna skall sedan handlingsplaner skapas för att åtgärda brister i 

arbetsmiljön. Åtgärderna genomförs i samarbete med avdelningen för driftsservice, avdelningen 

för personal och ekonomi samt företagshälsovården.148 

 

7.1.3 Ansvar 

Vid KAU har rektor det övergripande ansvaret för arbetsmiljöarbetet som rör både arbetstagare 

och studenter. Ansvaret för att bevaka arbetsmiljöfrågorna, informera om dem och ta fram 

riktlinjer för arbetsmiljöarbetet, har arbetsmiljökommittén. 

 Rektor har genom skriftlig delegering ålagt ansvaret för arbetsmiljöarbetet ute i organisationen 

på prefekter och avdelningschefer. Dessa skall tillse att arbetsmiljöarbetet bedrivs i enlighet med 

lag och arbetsmiljöpolicy vid sin avdelning. Prefekter och avdelningschefer skall tillse att 

säkerhetsutrustning används och föreskrifter följs samt att de fastställda handlingsplanerna följs. 

Prefekter samt avdelningschefer skall meddela rektor om deras befogenheter för att kunna 

bedriva arbetsmiljöarbetet inte är tillräckliga. 

 Varje enskild arbetstagare har till ansvar att följa regler och föreskrifter samt att omedelbart 

rapportera brister i arbetsmiljön till arbetsledare. Alla arbetstagare har rätt att få delta i utbildning 

om vilken lagreglering som finns för det arbete som de skall utföra. Ansvaret om att följa regler 

och föreskrifter samt att rapportera brister till arbetsledare åligger även den som är verksam på 

universitetet i egenskap av student. 

 Som representanter för arbetstagarna i arbetsmiljöfrågor finns skyddsombud. Skyddsombuden 

skall delta i planering och framtagning av handlingsplaner. 149 

 

7.2 Dokument 

Vi har fått tagit del av flera arbetsmiljörelaterade dokument som finns vid KAU. Vi har valt att 

titta närmre på dem som varit relevanta för uppsatsen. 150 Dessa är systematiskt arbetsmiljöarbete 

och skyddsrond/kartläggning av arbetsmiljön. 

 

 

                                                 
148 Karlstads universitets arbetsmiljöpolicy 2005 
149 A a 
150 Karlstads universitets arbetsmiljöhandbok. 



7. Arbetsmiljöarbetet vid Karlstads universitet 

 

53 

7.2.1 Systematiskt arbetsmiljöarbete  

Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att arbetsmiljön skall vara en ständigt aktuell fråga, på så 

sätt att den belyses i den dagliga verksamheten. Beslut skall fattas och åtgärder skall vidtas så att 

ingen skadas, blir sjuk eller far illa på arbetsplatsen. Både psykologiska, sociala och fysiska 

förhållanden skall uppmärksammas. 

 Syftet med det systematiska arbetsmiljöarbetet är att upptäcka brister i arbetsmiljön och de 

risker som kan förekomma, likaså omfattar det systematiska arbetsmiljöarbetet åtgärder av de 

samma. Genom att upptäcka brister och risker i tid förhindras olycksfall och sjukdom, vilket på 

längre sikt kan ge mindre sjukskrivningar och bättre trivsel. Genom att arbeta för en god  

arbetsmiljö görs universitetet attraktivt som arbetsplats. 

 Exempel på hur arbetsförhållandena regelbundet kan undersökas: 151 

• Arbetsmiljöronder 

• Arbetsplatsträffar 

• Medarbetar/utvecklingssamtal 

• Intervjuer med arbetstagare och skyddsombud 

• Frågeformulär till anställda 

• Mätningar, t ex av buller 

• Göra en riskbedömning 

• Bestämma vem som skall åtgärda och vem som skall följa upp 

• Åtgärda risker som kommit fram 

• Göra en handlingsplan för det som inte genast genomförs 

• Följa upp genomförda åtgärder 

• Göra en uppgiftsfördelning 

• Se till att de som skall delta i arbetsmiljöarbetet får kunskaper 

 

7.2.2 Skyddsrond/kartläggning av arbetsmiljön 

Skyddsrond av både fysisk och psykosocial arbetsmiljö skall genomföras årligen enligt 

arbetsmiljöpolicyn. Vid KAU har man istället för skyddsrond antagit namnet arbetsmiljörond för 

att betona helhetssynen på arbetsmiljön. 

 Syftet med arbetsmiljöronderna är att upptäcka och identifiera risker och problem på 

arbetsplatsen. Arbetsmiljöronderna fungerar även som arbetsgivarens verktyg för att kunna 

kontrollera arbetsmiljön och ligga till grund för de handlingsplaner som skall upprättas. 

                                                 
151 Karlstads universitets dokument om Systematiskt arbetsmiljöarbete. 
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Det är arbetsgivaren som har det övergripande ansvaret för att arbetsmiljöronderna genomförs 

samt eventuella åtgärder. Även skyddsombuden skall delta vid arbetsmiljöronderna och om 

området berör studenterna skall studentskyddsombud delta.  

I samband med arbetsmiljörond skall protokoll föras. Protokollet skall ange arbetsutrymmen, 

arbetsmiljöproblem och dess orsaker, förslag till åtgärder, vem som är ansvarig för åtgärderna 

samt ligga till grund för handlingsplanen. Prefekt eller avdelningschef skall ta initiativet till 

arbetsmiljöronderna och bär även ansvar för innehållet i arbetsmiljöprotokollet.152 

 

7.3 Intervju med en arbetsmiljöhandläggare   

Som ett led i vår empiriska studie har vi genomfört en samtalsintervju med en av 

arbetsmiljöhandläggarna. Vi kommer fortsättningsvis i redovisningen av vår intervju att 

presentera denna person som arbetsmiljöhandläggaren. 

  Det finns för närvarande två arbetsmiljöhandläggare vid KAU och vi har intervjuat en av dem. 

Överlag anser arbetsmiljöhandläggaren att arbetsmiljöarbetet fungerar bra och att arbetsgivaren är 

mån om att hela tiden arbeta för att förbättra den samma genom att Karlstads universitet satsar 

mycket resurser på arbetsmiljön. 

 

7.3.1 Delegering 

Arbetsmiljöhandläggaren bekräftar de uppgifter som finns i arbetsmiljödokumenten om ansvaret. 

Rektor har det övergripande ansvaret men har delegerat det dagliga arbetsmiljöansvaret till 

avdelningschefer och prefekter. Delegeringen har gjorts skriftlig och finns i Anställnings- och 

beslutsordningen vid KAU. 

 Varje chef får fortlöpande ledarutbildning där arbetsmiljöfrågor är en del och 

arbetsmiljöhandläggaren anser att cheferna är aktiva för att skapa en god arbetsmiljö. 

 

7.3.2 Skyddsombud och arbetsmiljökommitté  

Vid universitetet finns ett tiotal skyddsombud varav två är utsedda till huvudskyddsombud. En 

uppdelning är gjord mellan fysiska och psykosociala arbetsmiljöfrågor. Huvudskyddsombuden 

arbetar tillsammans 50 % av en heltidstjänst med arbetsmiljöfrågorna. Av skyddsombud skall det 

i huvudsak finnas en på varje avdelning eller institution, men idag saknar vissa institutioner och 

avdelningar skyddsombud. Enligt arbetsmiljöhandläggaren är det svårt att rekrytera arbetstagare 

till skyddsombud. 

                                                 
152 Karlstads universitets dokument om Skyddsrond/kartläggning av arbetsmiljön. 
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 Enligt lag skall det vid en arbetsplats med fler än 50 arbetstagare finnas en skyddskommitté. 

Vid KAU heter denna kommitté arbetsmiljökommitté, men uträttar samma ärenden som en 

skyddskommitté. Arbetsmiljökommittén sammanträder två gånger per termin och består av 

ordförande, sekreterare, samt representanter för arbetsgivaren, arbetstagarna, studentkåren, 

doktoranderna och företagshälsovården. Arbetsmiljökommittén fungerar som en 

informationskanal som behandlar frågor angående förändringar såsom ombyggnationer, 

omorganisationer, sjukskrivningar, projekt samt friskvård och företagshälsovård. 

 Samarbetet med skyddsombuden fungerar enligt arbetsmiljöhandläggaren bra, men däremot 

finns inga fasta rutiner för hur samverkan skall ske. 

  

7.3.3 Arbetsmiljösatsningar 

Genom KAU:s försorg finns en rad olika friskvårdsprogram, vilket är satsningar för att på längre 

sikt få mer välmående arbetstagare. Inom området hälsa och friskvård erbjuder arbetsgivaren ett 

gymkort på utvalt träningsinstitut; subventionerad friskvård på annat gym; lunchaktiviteter såsom 

yoga, cirkelträning, pilates, gymnastik, miniföreläsningar, vattengymnastik samt den coachande 

kvarten. Arbetsmiljöhandläggaren menar att de som utnyttjar friskvårdserbjudandena är oftast de 

som redan är aktiva på fritiden. För att nå de övriga har även ett projekt startats som kallas för 

Anonyma hösäckar. Ett projekt för att påverka de som inte redan är aktiva inom friskvård. 

 Rehabilitering sker genom samarbete med företagshälsovården. Det finns även möjlighet för 

de anställda att vända sig till företagshälsovården som vårdcentral och arbetstagarna kan även 

genom företagshälsovården få remiss till alternativa former av behandling.  

 

7.3.4 Sjukskrivningar 

Vid KAU finns cirka 1200 anställda. Av dessa är 50 långtidssjukskrivna, de flesta på deltid. Totalt 

i år har KAU haft en sjukfrånvaro på 3,87 %, vilket får ses som förhållandevis lågt. 

Arbetsmiljöhandläggaren menar att sjukfrånvaro under 2 % i ett företag pekar även det på att det 

är något som inte stämmer på grund av naturlig sjukfrånvaro. Det är däremot svårt att mäta 

resultat från arbetsmiljösatsningar i konkreta sjukfrånvarotal. 

 

7.3.5 Arbetsskador, tillbud och olyckor 

I dagsläget finns ett fåtal arbetstagare som är sjukskrivna på grund av psykosociala 

belastningsskador. Dessa fall har dock ej klassats som arbetssjukdomar. Arbetsmiljöhandläggaren 

vet inte om något konkret fall av erkänd arbetsskada inom universitetet. 
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Bland olyckor är färdolycksfall de vanligaste. Det är svårt att säga hur ofta sådana olyckor sker, 

men sett till helheten är det inte ofta. Dock sker fler färdolyckor på vintern än övriga tider på 

året, av förklarliga skäl. Färdolyckor innebär olyckor på väg till eller från arbetet och det är den 

regelmässiga vägen som räknas. Arbetsolycksfallen handlar främst om att någon snubblar eller 

bär på fel sätt, men inträffar inte ofta. 

För att undvika olyckor och tillbud finns rutiner för arbetet på olika avdelningar. I exempelvis 

laboratorierna finns alltid rutiner för hur arbetet skall bedrivas.  

 Den fysiska miljön som helhet är bra med få arbetsskador. Ett problemområde har varit 

tryckeriet på grund av den höga ljudnivån. Det var svårt att få arbetstagarna att använda 

hörselskydd som inte var obligatorisk skyddsutrustning. Eftersom tryckeriet nu har fått större 

lokaler och nyare maskiner upplevs det inte längre som något problem.    
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8. INTERVJU MED EN AVDELNINGSCHEF 

 

I detta avsnitt kommer vi att redovisa vår intervju med en avdelningschef där denne berättar hur 

arbetsmiljöarbetet bedrivs på avdelningen. 

 

8.1 Allmänt om avdelningschefens arbetsmiljöansvar 

Vid Karlstads universitet är avdelningschefen den som har ansvaret för att bedriva 

arbetsmiljöarbetet vid sin avdelning. Avdelningscheferna samverkar med varandra genom 

regelbundna träffar då frågor om arbetsmiljöarbetet diskuteras. Det starkaste stödet i det dagliga 

arbetsmiljöarbetet finns hos kollegorna på samma chefsnivå. Vid arbetsmiljöproblem är det 

viktigt att inte gå direkt till ledningen utan att först försöka finna en egen lösning. Om problemet 

kvarstår finns ändå stöd att få i ledningen för att komma tillrätta med problematiken. 

Avdelningschefen ser sin roll som tvådelad. Dels skall denne vara ledningens talesman nedåt i 

linjen, dels vara arbetstagarnas talesman uppåt. 

 

8.2 Arbetsmiljöarbetet vid avdelningen 

Avdelningschefen anser att den fysiska arbetsmiljön vid avdelningen är av hög standard vilket 

beror på nya lokaler som är byggda efter de byggnormer som finns. Det finns i dagsläget inga 

stora fysiska problem som behöver åtgärdas utan i den fysiska arbetsmiljön handlar det främst 

om finjusteringar som kan vara svåra att få åtgärdade på grund av hög arbetsbelastning.  

 Den psykosociala arbetsmiljön är däremot svår att mäta så därför lägger avdelningschefen 

mycket kraft inom just det området. Psykosocial arbetsmiljö är enligt avdelningschefen att få 

arbetstagarna att trivas på arbetsplatsen, genom att bland annat låta arbetstagarna ta ut 

friskvårdstimme på arbetstid. Om arbetsmiljön är stimulerande leder det till att arbetet utförs på 

ett bra sätt. Lika viktigt anser avdelningschefen det är att ha tid att vara chef, vilket innebär att 

denne har decentraliserat några av sina arbetsuppgifter inom avdelningen för att kunna vara mer 

tillgänglig för sina medarbetare. Avdelningschefen skiljer på tre olika chefstyper: ”den som går 

före och visar vägen”, ”den som går bredvid och stöttar” samt ”den som går bakom och knuffar 

på”. Avdelningschefen vill vara den typen av chef som går bredvid och stöttar för att de anställda 

efter hand skall vara självgående. 

 Avdelningschefen är inte insatt i KAU:s styrdokument, men menar att för det fysiska 

arbetsmiljön finns konkreta regler och den fysiska arbetsmiljön är så att säga ”synlig”. För att 
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arbeta med den psykosociala arbetsmiljön kan det i stor utsträckning vara tillräckligt med det 

sunda förnuftet. 

 Avdelningschefen genomför årligen en skyddsrond på avdelningen som ligger till grund för en 

handlingsplan. Handlingsplanen innehåller åtgärder, tidsplan och vem som är ansvarig för 

åtgärderna. Samarbetet med skyddsombudet anser avdelningschefen vara bra. 

 

8.3 Utbildning 

Avdelningscheferna får utbildning i arbetsmiljöarbete dels genom chefsutbildning, dels genom så 

kallade verktygskurser. I chefsutbildningen ingår att lära sig vara trygg i ledarskapsrollen och 

genom en trygg ledare fås trygga medarbetare, vilket bidrar till en god psykosocial arbetsmiljö. 

Verktygskurser utbildar avdelningschefer i frågor som chefer måste kunna, till exempel olika 

regleringar där arbetsmiljörätten ingår som en del. 
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9. INTERVJU MED HUVUDSKYDDSOMBUDEN SAMT EN ARBETSTAGARE 

 

I detta avsnitt kommer vi att redovisa huvudskyddsombudens arbete vid Karlstads universitet i 

kombination med vår intervju med de två huvudskyddsombuden. Vi redovisar också en intervju med 

en arbetstagare.  

 

9.1 Allmänt om huvudskyddsombuden och deras roll 

Vid en arbetsplats med fler än ett skyddsombud skall ett av dem utses till huvudskyddsombud. 

Vid Karlstads universitet finns två huvudskyddsombud varav den ena representerar det 

psykosociala arbetsmiljöområdet och den andra det fysiska arbetsmiljöområdet. Till skillnad från 

skyddsombuden skall huvudskyddsombuden administrera, leda och hålla samman 

skyddsombuden samt anordna skyddsombudsträffar cirka tre gånger per termin. 

Huvudskyddsombuden ska även företräda skyddsombuden utåt, exempelvis i kontakterna med 

arbetsgivaren om frågor som rör flera skyddsområden. Skyddsombuden skall ha koll inom ”sitt 

område” det vill säga sin egen avdelning eller motsvarande område, de skall också förespråka 

skyddsronder inom sitt område. Skyddsombuden skall vända sig till huvudskyddsombuden i de 

fall de inte kan påverka bristerna på egen hand. Huvudskyddsombuden skall även bistå med 

information och nyheter inom arbetsmiljöområdet. 

 Huvudskyddsombuden arbetar tillsammans 50 % av en heltidstjänst med arbetsmiljöarbetet 

och verksamheten bekostas av avdelningen för personal och ekonomi. Skyddsombuden däremot 

bekostas av sin egen avdelning eller institution. 

 

9.2 Utbildning 

Varje skyddsombud skall genomföra en så kallad BAM-kurs (Bättre Arbetsmiljö) om två till tre 

dagar. Det är en grundkurs i arbetsmiljöarbete som helst skall genomföras av varje skyddsombud 

var femte år. Huvudskyddsombuden har även regelbunden uppsikt på adekvata kurser från 

Arbetsmiljöverket och Prevent. Prevent är en intresseorganisation inom arbetsmiljöområdet som 

ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK, vars uppgift är att förmedla kunskap i arbetsmiljöfrågor.  

 Vid KAU har skyddsombuden har rätt till tio utbildningsdagar med bibehållen lön per år 

enligt 9 kap 2 § ALFA, statens allmänna löne- och förmånsavtal.153  

De båda huvudskyddsombuden anser att det vanligtvis inte är problem att få genomföra någon 

kurs som de har önskemål om, så länge de håller sig inom rimliga gränser. 

                                                 
153 ALFA, s 74. 
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9.3 Arbetsmiljösatsningar 

Huvudskyddsombuden anser att arbetsmiljösatsningarna vid arbetsplatsen är goda. Det görs stora 

investeringar i arbetsmiljö och friskvård som till exempel gratis gymkort på träningsinstitut och 

subventionerad träningsavgift samt tillgång till företagshälsovård. Avdelningsvis finns även 

möjlighet att besluta om friskvård på arbetstid. 

 De anser att arbetsgivaren är noga med att följa regler och föreskrifter, något som i det här 

fallet visar på att staten följer sina egna regler genom att de går före och visar vägen.  

 

9.4 Problemområden 

Enligt huvudskyddsombuden finns inga större brister i arbetsmiljön. Någon gång per år framförs 

önskemål om bättre ergonomi. I ett sådant fall påkallas företagshälsovården som till exempel 

kontrollerar hur någon sitter vid sitt skrivbord. 

 De olyckor och tillbud som väl sker, sker i stort sett uteslutande på grund av handhavandefel. 

Det är med andra ord inga genomgående fel som görs hela tiden. Händer det en olycka så är det 

en ”engångsolycka” som till exempel en olycka i kemisalen då en doktorand fick svag lutlösning i 

ögat. För att komma tillrätta med problemet ändrades arbetsrutinerna för just det arbetsmoment.    

 Under ombyggnationen av hus 1 drabbades flera medarbetare av allergiska symptom som de 

misstänkte orsakades av det nya byggmaterialet i byggnaden. Flera av dem ville att 

huvudskyddsombuden skulle gå in och använda sin stoppningsrätt, men efter mätningar visade 

inomhusluftens värden vara helt normala. I ett sådant fall anser huvudskyddsombuden att det är 

bra när det finns något konkret som visar på att det inte är något fel, som i detta fall 

mätningsvärden, men de poängterar också att det ska mycket till innan de väl stoppar ett arbete. 

De anser att KAU under ombyggnationen var noga med att följa de bestämmelser som finns 

inom området. Vid en olycka stoppas inte arbetet i sin helhet utan istället stoppas ett 

arbetsmoment, det vill säga sättet att göra det på. 

 

9.5 Samverkan  

Liksom arbetsmiljöhandläggaren saknar även huvudskyddsombuden en fast rutin för hur de skall 

medverka i planeringen av förändringar på KAU. De båda huvudskyddsombuden anser att de får 

tillgång till informationen, men den kommer först när besluten är tagna. De får således inte vara 

med att framföra sina åsikter i ett tidigt skede. Under vårt samtal betonas att just ordet samverkan 

har blivit ett modeord inom KAU och att det pratas mer om det än vad som sker i verkligheten.  

 Huvudskyddsombuden betonar vikten av att se sig som arbetsgivarens samarbetspart istället 

för motpart, de vill så att säga lösa problemen tillsammans.  
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Ur ett arbetsmiljöperspektiv är huvudskyddsombuden mycket nöjda med Karlstads universitet 

som arbetsplats och arbetsgivarens inställning avseende arbetsmiljön. Huvudskyddsombuden 

anser dock att förbättringar i arbetsmiljön alltid kan göras, därför kan man aldrig tro att man blir 

färdig med arbetsmiljöarbetet. En perfekt arbetsmiljö är därför inget realistiskt mål. 

 

9.6 Intervju med en arbetstagare 

Vid vår intervju framkommer att arbetstagaren är osäker på vem på avdelningen som är ansvarig 

för arbetsmiljöarbetet, men tror att det är avdelningschefen. Denne har inte fått någon 

information om arbetsmiljöarbetet men anser ändå att information finns att tillgå vid behov.  

 Arbetstagaren upplever den fysiska arbetsmiljön bra, i synnerhet arbetsrummen, däremot finns 

vissa brister som till exempel avsaknad av vilorum. På avdelningen ges möjlighet till friskvård på 

arbetstid, vilket arbetstagaren upplever mycket bra. Även den psykosociala arbetsmiljön anses 

god med bra relationer mellan arbetskamraterna på avdelningen och en rimlig arbetsbelastning. 

Visst förekommer interna konflikter men arbetstagaren anser det normalt för varje arbetsplats. 

Vid problem löses dessa internt inom avdelningen. 

 Arbetstagaren trivs bra på sin avdelning och anser att arbetskamraterna bryr sig om varandra. 

KAU anses således vara en bra arbetsgivare. 
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10. ANALYS 

 

I vår analys kommer vi att kritiskt granska gällande rätt och göra en jämförelse mellan gällande rätt 

idag och våra intervjuer. 

 

10.1 Inledning 

Utifrån vår första uppfattning efter att ha studerat utvalda delar av arbetsmiljölagen utifrån ett 

rättsgenetisk och ett rättsdogmatiskt perspektiv, och jämfört dem med vår empiriska studie är att 

arbetsmiljöarbetet vid Karlstads universitet bedrivs enligt de lagstadgade bestämmelserna. Utifrån 

våra intervjuer har vi dock kunnat ifrågasätta vissa resultat som vi kommer att redogöra för 

nedan. 

 Det är viktigt att ha i åtanke att resultaten från kvalitativa intervjustudier inte anger en säker 

sanning utan endast påvisar ett handlingsmönster och det är det som vi har grundat våra 

slutsatser på. Genom våra intervjuer har vi bara hört ett fåtal personers åsikter och uppfattningar 

och vi är medvetna om att de inte kan tala för alla arbetstagare vid KAU. 

 

10.2 Fysisk arbetsmiljö 

Vi kan dra slutsatsen utifrån våra tre valda forskningsmetoder att regleringen för den fysiska 

arbetsmiljön till synes har fungerat, eftersom vi idag kan fokusera på de psykosociala delarna i 

stor utsträckning. Det är en slutsats som vi tror inte enbart gäller Karlstads universitet utan 

arbetsmarknaden som helhet. Genom att vi har studerat arbetsmiljön ur ett rättsgenetiskt 

perspektiv, och därigenom sett hur arbetsmiljön har utvecklats under en 100-årsperiod, så kan vi 

säga att vi genom vår empiriska undersökning kan se att lagen vad gäller de fysiska 

arbetsmiljöområdena följs. För att återkoppla till Bert Lehrberg så drar vi inte enbart vår slutsats 

efter vår undersökning, utan även utifrån vår studie av hur arbetsmiljöförhållandena har sett ut 

över tiden. 154 Lagstiftningen som reglerar de fysiska arbetsmiljöförhållandena tycker vi således har 

varit effektiv och har uppnått sitt syfte. Vår undersökning visar att det är ovanligt med olycksfall 

och arbetsskador, vilket var ett resultat som vi hade väntat oss med tanke på den typen av arbete 

som utförs på universitetet. Vi anser att det är ett resultat som vi själva kan tro och lita på.  

 

10.3 Psykosocial arbetsmiljö 

                                                 
154 Se kap 1.7.3 Empirisk studie. 
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Den fysiska arbetsmiljön är mätbar eftersom forskningen utgår från fakta om hur kroppen 

reagerar på olika fysiska påfrestningar. Riskerna med fysiska påfrestningar är i stort sett likartade 

för alla. Den psykosociala arbetsmiljön anser vi däremot måste angripas ur ett individualistiskt 

synsätt eftersom den sociala stämningen upplevs individuellt. Till exempel kan stress uppfattas 

negativt av någon medan någon annan kan uppleva den som en positiv pådrivande faktor. Den 

psykosociala arbetsmiljön är ett högaktuellt ämne, vilket visas inte minst genom våra intervjuer 

som visar att mycket fokus ligger på de psykosociala delarna. Vid en av våra intervjuer framkom 

att sjukskrivningstalen var låga, och att det inte finns några psykosociala problem i större 

utsträckning vid Karlstads universitet – vilket är ett resultat som vi kan ifrågasätta. Vi anser att i 

ett sådant fall ger inte låga sjukskrivningstal en sanning, eftersom de inte behöver ha något 

samband med den psykosociala arbetsmiljön eftersom ytterligare faktorer kan ligga till grund för 

sjukskrivning, till exempel hemförhållanden. Däremot talar dessa faktorer för att även den 

psykosociala arbetsmiljön vid KAU är god eftersom både vår undersökning och de konkreta 

sjukskrivningstalen visar på det. Men för att få ett mer tillförlitligt resultat så tror vi att 

enkätundersökningar om den psykosociala arbetsmiljön som ett komplement till våra intervjuer 

hade varit den bästa metoden. Den rättsdogmatiska metoden visar att lagen reglerar konkreta och 

mätbara kravnivåer för den fysiska arbetsmiljön, men inte för den psykosociala. Alla på 

arbetsplatsen skall enligt lag värna om en god social stämning genom att vara vad vi enkelt skulle 

kunna kalla en ”god kamrat”. Psykosocial arbetsmiljö berörs i en rad olika föreskrifter men 

problematiken som vi ser det är hur lagstiftaren skall kunna göra reglerna för den psykosociala 

arbetsmiljön mer konkreta – eller snarare hur resultaten skall kunna mätas. Vi tror att det är 

individens upplevelser som är avgörande för om arbetsmiljön upplevs som god eller inte. 

Individens upplevelser, tror vi är en ny utgångspunkt för en framtida diskussion om risker i 

arbetsmiljön eftersom riskerna har utvecklats från olycksfall till farliga ämnen och från ergonomi 

till trivsel. Då vi inte tror att de största bristerna och riskerna i arbetsmiljön är fysiska – det vill 

säga det mätbara – utan det psykosociala, så ifrågasätter vi om det kommer att finnas några 

fungerande instrument för att mäta den psykosociala arbetsmiljön. Vi kan själva inte ge någon 

konkret lösning för hur den psykosociala arbetsmiljön skall kunna mätas, men ett alternativ skulle 

kunna vara att företag arbetsmiljöcertifieras, såsom kvalitetscertifiering, utfärdade av AV. Ett 

annat alternativ är hälsobokslut som är en metod för att mäta hälsa i pengar. Hälsoboksluten skall 

visa vilken ekonomisk effekt hälsofrämjande åtgärder har på lång sikt. Hälsoboksluten används i 

viss utsträckning idag men är inte reglerade i lag. Vi anser att det behövs mer forskning om 

individanpassning av arbetsmiljön, likväl som mer medvetenhet hos arbetstagarna om deras eget 

ansvar enligt lag. Även om arbetsgivaren är den som skall ha det övergripande ansvaret för 
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arbetsmiljön enligt lag så borde lagen ange utförligare regler för arbetstagaren eftersom de är 

varandras arbetsmiljö. Utifrån vår egen erfarenhet tror vi att många arbetstagare är omedvetna 

om deras eget ansvar gällande arbetsmiljön, och därför vore det lämpligt att ange ansvaret som 

arbetstagaren har för arbetsmiljön i anställningsavtalet. Det är väldigt vanskligt att utifrån vår 

empiriska undersökning dra en slutsats om huruvida arbetstagarna vid Karlstads universitet tar 

sitt eget ansvar för att främja en god arbetsmiljö. 

 

10.4 Systematiskt arbetsmiljöarbete 

Det som vi har funnit svårast har varit att utifrån intervjuerna och KAU:s upprättade 

arbetsmiljödokument kunna dra en slutsats om de följs. Det finns exempelvis en tydlig 

uppgiftsfördelning på KAU över ansvaret för det systematiska arbetsmiljöarbetet, vilket enligt lag 

skall finnas på arbetsplatser med minst tio arbetstagare. KAU:s styrdokument om 

uppgiftsfördelning är således helt enligt lag och likaså delegeringen till avdelningschefer och 

prefekter. Frågan här är hur avdelningscheferna och prefekterna tar sitt ansvar. Av 

intervjuresultaten att döma arbetar dessa aktivt med arbetsmiljön vilket framkom både av 

avdelningschefen som vi intervjuade och huvudskyddsombuden, som inte ansåg att det fanns 

några större brister i arbetsmiljön. Vi antar dock att det i detta fall finns undantag eftersom den 

avdelningschef vi intervjuade själv gav intrycket av att vara mycket aktiv i arbetsmiljöfrågor. 

Däremot medgav denne att arbetsmiljöarbetet inte bedrivs helt utefter KAU:s styrdokument utan 

att denne främst utgår från det sunda förnuftet i arbetet med arbetsmiljöfrågor.  

 Utifrån våra rättsdogmatiska studier kan vi utläsa att meningen med arbetsmiljödokumenten är 

att skapa medvetenhet hos arbetstagarna och arbetsgivaren, och att arbetet bedrivs utefter dem. 

Arbetsmiljödokumenten tar dock tid att göra och hamnar ofta som ytterligare ett ”papper i en 

pärm”. Risken är att flera medarbetare inte vet om dess innehåll eller ens förekomst. Syftet med 

lagen är god, men vi ifrågasätter metoden med upprättandet av dokument på dokument. Vi tror 

att det är väldigt krävande både ekonomiskt och tidsmässigt för mindre företag att klara av att 

leva upp till lagens krav då resurser saknas. Den tvingande lagen täcker i stort sett alla 

arbetsområden och kompletteras av föreskrifter som skall ge specifika regler inom ett visst 

område, men om lagen vore dispositiv skulle arbetsmiljöfrågorna kunna regleras i kollektivavtal. 

Vilket i sin tur skulle ge möjlighet till att branschanpassa arbetsmiljöfrågorna i större utsträckning. 

I dagsläget pågår en utredning på regeringsnivå som skall granska om reglerna för det 

systematiska arbetsmiljöarbetet kan göras dispositiva. Vi antar att det i sådant fall är reglerna i 

föreskriften AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete som ligger i fokus för att bli dispositiva. 
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10.5 Skyddsombudsverksamhet 

Rekrytering av skyddsombud är svårt, menar arbetsmiljöhandläggaren i vår empiriska studie. Vi 

tror att det överhuvudtaget är svårt att rekrytera arbetstagare till förtroendevalda poster i 

arbetslivet. De vanligaste orsakerna till svårigheterna att rekrytera skyddsombud tror vi är dels 

arbetsbördan, dels arbetstagarens ”rädsla” för arbetsgivaren. För att dessa förtroendeuppdrag 

skall bli mer attraktiva tror vi att deras ställning på arbetsplatsen måste betonas och stärkas. Ett 

alternativ är att skyddsombuden ges lönetillägg, då dessa inte sällan utför både 

skyddsombudsuppdraget och sina sedvanliga arbetsuppgifter. Ytterligare ett alternativ skulle vara 

att skyddsombuden skulle vara mer av en specialistfunktion inom företaget och bara arbeta med 

skyddsombudsfrågor, dock ser vi i det fallet två stora problem: 1) företag med få arbetstagare 

som måste tillsätta en tjänst avsedd för bara skyddsombudsarbete, i så fall skulle lagen behöva 

anpassa skyddsombudskravet till verksamheter av olika storlek; 2) närheten mellan skyddsombud 

och arbetstagare är viktig och om skyddsombuden blev en specialistfunktion tror vi att risken 

finns att det kan komma att bli en alltför tydlig gränsdragning.   

 

10.6 Arbetsmiljölagen 

Håkan Hydén155 är kritisk till AML. Dels för att den är en ramlag, dels för att den inte är 

tvistelösande. Efter att ha studerat lagen utifrån den rättsdogmatiska metoden har vi märkt att 

AML jämfört med andra arbetsrättsliga lagar som till exempel lag om anställningsskydd och lag 

om medbestämmande i arbetslivet har låg status. Vi tror att lagen måste få en högre arbetsrättslig 

status, vilket kan uppnås genom att bland annat låta arbetstagarorganisationerna driva frågor till 

Arbetsdomstolen i större utsträckning istället för att låta frågorna gå genom AV och det allmänna 

domstolsväsendet. Vi tror att tillsynen av lagens efterlevnad inte håller samma kvalitet när den 

bevakas av en statlig myndighet eftersom tillsynsmyndigheten inte kan bevaka alla arbetsplatser. 

Likaså anser vi att lagen kan uppfattas ha ett bristande sanktionssystem eftersom de tvingande 

reglernas påföljder inte är särskilt kännbara för arbetsgivaren, för om en arbetsgivare inte låter 

arbetstagaren påverka sitt arbete så tillkommer inga rättsliga konsekvenser trots att det är 

lagstadgat, vilket visar på brister i sanktionssystemet då åsidosättande av lagen i vissa fall inte ger 

någon påföljd. Efter att studerat dessa förhållanden enligt den rättsdogmatiska metoden ser vi att 

det rättsliga stödet för den enskilde arbetstagaren är bristfälligt. Vi anser också att 

arbetsmiljöregleringen kan uppfattas som krånglig. Det är inte enkelt för en enskild arbetstagare 

att hitta rätt bland lag, förordning och föreskrifter. 

  

                                                 
155 Se kap 1.1 Ämnespresentation samt kap 3.1 Allmänt om arbetsmiljöregleringen. 
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10.7 Avslutning 

Arbetsmiljölagen i sin helhet är, som vi konstaterat ovan, en lag som har fungerat på så sätt att 

arbetslivet har fått kontroll på olycksfall och farliga ämnen. Vi tycker att lagen har fyllt sitt syfte, 

men med tanke på AML:s ”nya” mål – att komma till rätta med de psykosociala 

arbetsmiljöproblemen – kan vissa förändringar behövas göras i lagen som helhet som vi tidigare 

har givit några förslag till. 

 Att vi utifrån vår empiriska undersökning har fått resultat som i det stora hela visar att KAU 

bedriver ett aktivt och lagenligt arbetsmiljöarbete är inte särskilt förvånande med tanke på att det 

– som huvudskyddsombuden i vår intervju menade – är en statlig myndighet och staten som styr 

över lagen ”går före och visar vägen”. Genom att KAU är en statlig arbetsplats är också 

bevakningen större jämfört med en privat arbetsplats. Som universitet är även KAU en ”förebild” 

för många människor och skolor vilket borde vara en bidragande faktor till att bedriva ett aktivt 

arbetsmiljöarbete och förespråka en god arbetsmiljö. Resultaten från vår undersökning visar att 

både arbetsgivarrepresentanter och arbetstagare är mycket nöjda med Karlstads universitet som 

arbetsgivare. 
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11. SAMMANFATTANDE SLUTSATSER 

 

Avslutningsvis kommer vi att presentera en sammanfattning av vår uppsats tillsammans med förslag 

till förändringar på arbetsmiljöområdet och vilka konsekvenser dessa kan medföra för berörda aktörer 

inom arbetsmiljöarbetet. 

 

Vi har gjort en rättslig studie om delar av arbetsmiljörätten ur tre olika perspektiv; ett 

rättsgenetiskt, ett rättsdogmatiskt och ett empiriskt.  

 Samhällsstrukturen har påverkat de rättsliga förhållandena inom arbetsmiljön. Från 

arbetsmiljöhistoriens början handlade det om olycksfall, det vill säga faror i yrkeslivet, vilket 

bidrog till yrkesfarelagen år 1889 som reviderades år 1912 och antog namnet arbetarskyddslag. På 

grund av sjukdomar orsakade av farliga ämnen i arbetslivet ändrade yrkesfarorna karaktär och vi 

fick istället en yrkessjukdomslag år 1929. Idag har vi en arbetsmiljölag från år 1978 som omfattar 

fysiska förhållanden i arbetsmiljön likväl som psykosociala förhållanden i arbetsmiljön. Vi ser ett 

relativt självklart mönster hur samhället har påverkat lagen, men frågan är om det är så självklart. 

Varför kan förhållandet inte vara tvärtom? Det vill säga att lagen har påverkat samhället? För 

genom lagstiftningen har arbetsförhållandena tvingats att bli säkrare och i och med det kan fokus 

läggas på ”nästa” arbetsmiljöproblem. Samtliga problem (olycksfall, yrkessjukdomar, psykosociala 

problem) som har fokuserats i lagen under de senaste 100 åren tror vi alltid har varit närvarande i 

arbetsmiljön, men de har haft olika prioritet. Arbetsmiljöregleringen för den fysiska arbetsmiljön 

anser vi har varit effektiv och uppfyller sitt syfte. Genom lagstiftningen har samhället kommit till 

rätta med stora delar av de fysiska problemen och kan således lägga mer fokusering på de 

psykosociala förhållandena, för prioritet nummer ett måste ändå vara att ingen dör av sitt arbete. 

Den psykosociala arbetsmiljön är svårare att reglera genom lag på grund av att den inte kan 

angripas kollektivistiskt. Den psykosociala arbetsmiljöutvecklingen med ökad stress i 

kombination med ökad arbetsbelastning leder till stress och ohälsa som orsakats av 

rationaliseringar och besparingar i organisationerna är framtidens arbetsmiljöproblem. Frågan är 

hur lagstiftningen skall kunna reglera den nya typen av arbetsmiljöproblem som i grund och 

botten är en effekt av ekonomiska aspekter? Arbetsmiljöfrågorna och arbetsmiljöarbetet behöver 

bli en del av det dagliga arbetet inom varje organisation för att uppnå en god arbetsmiljö. Genom 

att arbetsmiljöfrågor blir en självklar del i det dagliga arbetet uppstår en naturlig samverkan 

mellan arbetsgivare och arbetstagare. Då arbetstagaren får inflytande över sin arbetssituation samt 

känner delaktighet i arbetsmiljöarbetet ökar det psykiska välbefinnandet som leder till ökad 
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arbetsprestation. En god arbetsmiljö leder till hög produktivitet det vill säga stor lönsamhet för 

företaget. Arbetsmiljöarbetet kan vara kostsamt på kort sikt, men det är en framtida investering 

som i längden ger friska och välmående arbetstagare. De fysiska förhållandena är konkreta och 

synliga – de ”nya” arbetsmiljöproblemen är ofta osynliga. Vi tror att det kan bli svårt för en lag 

att reglera psykosociala förhållanden i arbetslivet om inte varje arbetstagare dels vet om sitt 

ansvar, dels tar sitt ansvar. Det kanske inte heller är önskvärt att lagstiftaren i lag reglerar hur den 

psykosociala arbetsmiljön skall vara eftersom alla inte har samma behov. Den eviga frågan är vem 

som ska avgöra vad andra upplever. I mångt och mycket tror vi att det för arbetstagare handlar 

om det sunda förnuftet – att helt enkelt vara ”en god kamrat”. Vi tror att arbetstagarna ofta inte 

är medvetna om det lagreglerade ansvar de har för arbetsmiljön på arbetsplatsen. För att skapa en 

medvetenhet hos arbetstagarna tror vi att det behövs mer information om vad som åligger dem. 

 Det finns inget givet sätt för hur utformningen av arbetstagarens delaktighet i ett fungerande 

arbetsmiljöarbete skall vara. Ett sätt är att arbetstagaren själv eller i samråd med sin närmsta chef 

försöker lösa arbetsmiljöproblemet som uppstår. Dock är det svårt att få arbetsmiljöarbetet att 

fungera på det sättet, dels då olika uppfattningar råder mellan arbetstagare och arbetsgivare, dels 

att problemen är av komplicerad art. I tider med hög arbetslöshet och ont om arbetstillfällen kan 

det vara svårt för en enskild arbetstagare att framföra kritik om arbetsmiljön till arbetsgivaren i 

rädsla om att förlora jobbet. Enskilda arbetstagare har svårare att göra arbetsmiljöns 

hälsointressen gällande jämfört med skyddsombud eftersom arbetsgivarparten ser mer till de 

ekonomiska aspekterna såsom produktionskrav. Därför krävs en kombination av arbetstagarens 

delaktighet i arbetsmiljöarbetet och skyddsombudens sakkunnighet. Skyddsombuden skall 

företräda arbetstagarna i arbetsmiljöfrågor och deras rättsliga stöd finns i 6 kap AML, 6-13 §§ 

AMF samt till viss del FML. Antalet skyddsombud vid en arbetsplats bestäms efter 

verksamhetens behov, men ett skyddsombud måste alltid finnas vid en arbetsplats med minst 

fem arbetstagare. Om det finns flera skyddsombud vid samma arbetsplats skall en av dem utses 

till huvudskyddsombud. Huvudskyddsombuden skall verka stödjande för skyddsombuden i deras 

verksamhet och besitter en större kompetens och erfarenhet samt till viss del fackligt stöd. 

Rekryteringen av skyddsombud och huvudskyddsombud anses svårt. För att 

skyddsombudsfunktionen skall anses mer attraktiv tror vi att deras ställning på arbetsplatsen 

måste stärkas, till exempel genom ett lagstadgat lönetillägg vilket skulle vara ett sätt att höja 

skyddsombudens status.  

 Genom den rättsdogmatiska metoden har vi fastställt gällande rätt genom att konstatera att 

dagens arbetsmiljö regleras främst genom arbetsmiljölagen som i sin tur kompletteras av 

arbetsmiljöförordningen, föreskrifter, arbetstidslag, angränsande lagar och kollektivavtal. AML 
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tillämpas främst i förebyggande syfte mot olyckor och ohälsa i arbetslivet och har ett brett 

användningsområde. Arbetsmiljöverkets föreskrifter och råd skall precisera ramlagens 

bestämmelser. Arbetsmiljöförordningen reglerar till största del skyddsombudens och 

skyddskommitténs funktioner medan kollektivavtalen ofta reglerar samverkansformerna mellan 

arbetsgivaren och arbetstagarna. 

 Vi tror att arbetsmiljöregleringen i dess helhet är svår att överblicka för både arbetstagare och 

arbetsgivare eftersom den består av lag, förordning, föreskrifter och eventuella avtal. Vilken den 

bästa lösningen skulle vara är svår att säga, men de argument som finns för att arbetsmiljöns 

regelsystem är utformat såsom idag med arbetsmiljölagen som ramlag, finner vi vara invecklad 

men ändå nödvändig. Däremot anser vi att det är positivt att föreskrifterna slås samman och 

minskar till antal. Arbetsmiljölagen i sig kan också uppfattas som en lag av låg status jämfört med 

andra arbetsrättsliga lagar. Dels då den inte är partsskiljande utan mer offentligrättslig, dels för att 

bestämmelserna har bristfälliga sanktioner. Lagen är tvingande och omfattar i stort sett alla 

arbetsområden, men om lagen vore dispositiv skulle parterna ges möjlighet att reglera 

arbetsmiljöfrågorna i kollektivavtal och därigenom ge möjlighet till branschanpassning av 

arbetsmiljöarbetet i större utsträckning. Vi anser också att lagen borde ge större utrymme för 

arbetstagarorganisationerna att driva mål till Arbetsdomstolen. 

 I dagsläget pågår en utredning inom Näringsdepartementet för att se över specifika frågor som 

rör arbetsmiljölagen. Bland annat skall prövas om reglerna för det systematiska arbetsmiljöarbetet 

kan göras dispositiva för att parterna genom kollektivavtal skall kunna stärka arbetsmiljöarbetet. 

Utredningen har sin bakgrund i avsiktsförklaringen om ett hälsosammare arbetsliv som 

regeringen och dess samarbetspartier presenterade i december 2003. Arbetsgivaren är den part 

som har det yttersta ansvaret för arbetsmiljön på arbetsplatsen. Ansvaret gäller för arbetsmiljön i 

dess helhet, arbetsmiljöarbetet samt ansvar för arbetstagarna och omfattar fysiska såväl som 

psykiska förhållanden på arbetsplatsen. Alla åtgärder för att skapa en trygg och säker arbetsmiljö 

skall vidtas. Även arbetstagarna har en viss form av ansvar för arbetsmiljön, dels genom att 

använda anvisad skyddsutrustning och följa arbetets instruktioner, dels genom att främja en god 

psykosocial stämning på arbetsplatsen. Ansvarsförhållanden regleras genom 3 kap 2, 2a, 3 och 4 

§§ AML. Arbetsgivaren kan aldrig frånsäga sig sitt ansvar. Genom delegering kan uppgifter 

fördelas för att det systematiska arbetsmiljöarbetet skall fungera – vilket lagen både tillåter och 

förutsätter. Reglerna för det systematiska arbetsmiljöarbetet preciseras genom AFS 2001:1 

Systematiskt arbetsmiljöarbete. Syftet med det systematiska arbetsmiljöarbetet är att integrera 

arbetsmiljöfrågorna i den dagliga verksamheten så att de blir en naturlig del i arbetet. Till hjälp för 
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arbetsmiljöarbetet skall arbetsgivaren enligt lag upprätta en arbetsmiljöpolicy som anger de 

övergripande målen vad avser arbetsmiljön. 

 Som vi ser det finns både för- och nackdelar med att göra reglerna om det systematiska 

arbetsmiljöarbetet dispositiva. Genom att låta parterna sluta kollektivavtal om arbetsmiljöarbetet 

så kan specifika riskområden för varje yrkesgrupp belysas och det skulle ge möjlighet till så 

kallade punktinsatser inom vissa riskfyllda områden. Vid avtalsslutning om arbetsmiljö är det 

parter som är experter på verksamheten som förhandlar. Idag gäller samma regler om 

systematiskt arbetsmiljöarbete för alla verksamheter. Risken finns att kollektivavtalen kommer att 

slutas på ”för hög nivå”, vi menar då centralt. För att kollektivavtal om arbetsmiljö skall fungera 

ultimat ser vi att de helst borde slutas på bransch- och företagsnivå, det vill säga lokalt.  

 Vi tror att arbetstagarorganisationerna även fortsättningsvis skulle ha höga krav på 

arbetsmiljön, men inom företaget kan en viss del av medvetenheten vad gäller arbetsmiljöarbetet 

gå förlorad om reglerna inte är tvingande. Eftersom reglerna om det systematiska 

arbetsmiljöarbetet idag anger minimikrav har parterna möjlighet att avtala om bättre villkor redan 

idag. Vi tror att stora delar av det arbetsmiljöarbete som görs idag inte genomförs aktivt i 

verksamheten, utan bara sker genom upprättande av dokument enligt lagen. En god arbetsmiljö 

ligger i arbetsgivarens, arbetstagarnas och samhällets intresse vilket i sin tur borde medföra att alla 

dessa parter vill verka aktivt för en god arbetsmiljö. Hur kan en god arbetsmiljö uppnås när 

arbetsmarknaden ser ut som den gör? Vi tänker då främst på hur arbetstagarna skall kunna vara 

delaktiga som aktiva aktörer med tanke på att många har tillfälliga anställningsformer eller är 

inhyrd arbetskraft. Det kan vara svårt för dessa grupper att känna sig delaktiga i arbetet och 

eftersom dessa anställningsformer ökar på arbetsmarknaden är det också svårt att börja arbeta för 

att alla arbetstagare skall känna sig delaktiga. Trygga anställningsformer är också viktigt för 

arbetstagarnas välmående och delaktighet, vilket ger en god arbetsmiljö. 

 Arbetsgivaren har arbetsmiljöansvaret som vi har beskrivit ovan och bär i de allra flesta fall 

också straffansvaret när olycksfall inträffat. Arbetsgivaren måste då företrädas av en fysisk 

person, men bara för att en delegering skett har inte straffansvaret automatiskt övergått till den 

som fått delegeringen. För att kunna ta över ansvaret krävs att personen i fråga har kompetens 

och befogenheter, samt att delegeringen är känd och att personen i fråga vet om delegeringen. 

När fråga om straffansvaret träder in kompletteras AML av BrB. 

 Vi tror att det kommer att krävas strängare straff för den som bryter mot AML eller dess 

kompletterande reglering. Idag finns flera bestämmelser men om någon bryter mot dem finns 

inga sanktioner. Vad har en sådan lag för värde? Ett strängare sanktionssystem tror vi skulle leda 

till att arbetsmiljölagen och dess kompletterande regleringar skulle få högre rättslig status, det vill 
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säga få ett högre värde som arbetsrättslig lag. Vi tror att lagen till viss del får människor att närma 

sitt beteende efter lagen, men om någon avsiktligt åsidosätter lagen skall det finnas en sanktion, 

annars kan det lika gärna vara ett råd. Med tanke på överbelastning av arbetstagarna idag så tror 

vi att det är mycket troligt att arbetsgivare åsidosätter delar av lagen av både brist på ekonomiska 

och personella tillgångar – och varför inte, när det inte finns några tydliga sanktioner för vissa av 

bestämmelserna? 

 Genom direktiv från EU påverkas svensk arbetsmiljörätt på så sätt att direktiven skall 

implementeras i det nationella rättssystemet. EU:s direktiv anger minimikrav för arbetsmiljön 

vilket innebär att Sverige själv kan välja form och metod för införandet. I svensk rätt 

implementeras direktiven främst genom föreskrifter i AFS. EU:s minimikrav skall verka som en 

garanti för att inget land genomför en social dumpning till förmån för ekonomiska aspekter och 

medlemsländerna skall harmoniseras ur konkurrenssynpunkt. 

 Sveriges arbetsmiljöstandard ligger högre än EU:s miniminivå, vilket vi tror medför en stor 

kostnad för svenska arbetsgivare jämfört med de arbetsgivare vars medlemsländer endast 

uppfyller minimikraven. Sveriges höga arbetsmiljökrav kan således vara till nackdel då Sverige 

utkonkurreras på den internationella marknaden på grund av indirekt höga produktionskostnader. 

Detta visar på att även höga arbetsmiljökrav kan leda till ofördelaktiga konkurrensvillkor och vi 

tror att en total harmonisering mellan EU:s medlemsländer vad gäller arbetsmiljön inte ännu är 

uppnåbar. 

 Arbetsmiljöverket är den myndighet som utfärdar föreskrifter och är tillsynsmyndighet för 

lagens efterlevnad. Tillsyn sker främst genom inspektion. AV kan utfärda föreläggande och 

förbud för arbetsgivare. Båda kan förenas med vite, dock kan ett vite aldrig föreläggas en statlig 

myndighet eller affärsverk. Under åren 2000-2003 fick Arbetsmiljöverket ökade anslag med 40 %. 

En rapport från Riksrevisionen visar att regeringens uppföljning av Arbetsmiljöverkets tillsyn har 

varit bristfällig trots de ökade anslagen. Riksrevisionen anser också att AV:s mål, metoder för 

urval, uppföljning och statistik över tillsynen behöver förbättras. Frågan är om 

arbetsmiljöproblemen skall angripas med tillsyn från AV? Vi tror att det istället handlar om mer 

kunskap och utbildning för arbetsgivarna om hur de skall kunna följa arbetsmiljöregleringen, 

vilket leder till att problemet angrips från grunden. Skälet till anslagsökningen under åren 2000-

2003 var att de arbetsrelaterade sjukdomarna som ledde till sjukskrivningar hade ökat dramatiskt. 

Riksrevisionen menar efter granskning av forskar- och utredningsrapporter att sambanden mellan 

sjukfrånvaro och arbetsmiljö är oklar. Vi anser att det är svårt att se tydliga samband mellan 

arbetsmiljö och sjukskrivningar eftersom sjukdom i många fall inte enbart beror på 

arbetsförhållandena. Sambandet mellan orsak och verkan till sjukskrivningar är otydliga. Det är 
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också en åsikt som framkom vid en av våra intervjuer vid Karlstads universitet. Vid Karlstads 

universitet är det få sjukskrivna som har fått diagnosen arbetssjukdom. Under ett av våra samtal 

med en intervjuperson i den empiriska studien framkom att även om KAU har klassat en 

sjukdom som arbetsrelaterad så är inte alltid Försäkringskassan av samma åsikt. Detta tycker vi är 

märkligt eftersom båda är statliga myndigheter och snarare borde samarbeta än att motarbeta 

varandra. 

 Vi har gjort en kvalitativ studie över hur arbetsmiljöarbetet bedrivs vid Karlstads universitet 

genom att dels granska utvalda arbetsmiljödokument, dels genom intervjuer med en 

arbetsmiljöhandläggare, en avdelningschef, huvudskyddsombuden och en arbetstagare. När vi har 

dragit våra slutsatser från den empiriska studien skall poängteras att de kvalitativa intervjuerna 

endast angav ett handlingsmönster och inte en säker sanning. När vi påbörjade den kvalitativa 

studien ansåg vi att antalet intervjupersoner var relevant, dock tror vi nu att fler intervjuer skulle 

ha gett ett mer tillförlitligt resultat. Det fanns även två personer som valde att inte medverka vilka 

vi tror skulle ha påverkat resultatet och utformningen av studien. 

 Arbetsmilöpolicyn vid KAU anger de övergripande målen för verksamheten vilka är att 

arbetsmiljön skall vara sund, säker och stimulerande ur fysiska, psykosociala och organisatoriska 

hänseenden. Arbetstagarna skall också ha möjlighet att påverka sin egen arbetssituation. 

Kostnaderna för att bedriva arbetsmiljöarbetet skall ses som en framtida investering. För att nå 

målet är KAU:s vision att arbetsmiljöarbetet skall vara en naturlig del i det dagliga arbetet, 

arbetsmiljöfrågorna skall beaktas vid planering och handlingsplaner skall årligen upprättas för att 

kartlägga arbetsmiljöförhållandena. Det är rektor som har det övergripande ansvaret för 

arbetsmiljön men har delegerat det dagliga arbetsmiljöansvaret till avdelningschefer och prefekter. 

 De intervjuade personerna har en likvärdig syn på arbetsmiljön och arbetsmiljöarbetet vid 

Karlstads universitet. Arbetsgivaren är noga med att följa regler och bestämmelser som finns 

inom arbetsmiljöområdet, speciellt synligt menar de att det var i samband med ombyggnation. 

Till följd av att KAU är noga med att följa reglerna så inträffar sällan någon olycka. Det görs 

stora arbetsmiljösatsningar då arbetstagarna bland annat har tillgång till friskvård i stor 

utsträckning. Över lag anser de alla att arbetsmiljön vid KAU är mycket bra. Enligt vår 

undersökning tar avdelningscheferna och prefekterna sitt arbetsmiljöansvar men de arbetar inte 

alltid utifrån KAU:s arbetsmiljödokument. Lagen reglerar en skyldighet för arbetsgivaren att 

skriftligen upprätta dokument för arbetsmiljön. Dock anser vi att även om syftet med lagen är 

god, så är risken stor att dokumenten inte blir kända utåt i organisationen och inte blir levande 

dokument. 
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Ur fysisk säkerhetssynpunkt har Sverige en av de säkraste arbetsmiljöerna i hela världen och vi 

anser att det aldrig kommer att finnas en arbetsmiljö som ur psykosocial synvinkel tillfredsställer 

alla arbetstagare eftersom den upplevs individuellt. 
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Bilaga 1 
 
Ur: Arbetsmiljölag (1977:1160) 
 
3 kap Allmänna skyldigheter 

 2 § Arbetsgivaren skall vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts 
för ohälsa eller olycksfall. En utgångspunkt skall därvid vara att allt sådant som kan leda till 
ohälsa eller olycksfall skall ändras eller ersättas så att risken för ohälsa eller olycksfall undanröjs. 
   Arbetsgivaren skall beakta den särskilda risk för ohälsa och olycksfall som kan följa av att 
arbetstagaren utför arbete ensam. 
   Lokaler samt maskiner, redskap, skyddsutrustning och andra tekniska anordningar skall 
underhållas väl. Lag (2002:585). 
 

 2 a § Arbetsgivaren skall systematiskt planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som 
leder till att arbetsmiljön uppfyller föreskrivna krav på en god arbetsmiljö. Han skall utreda 
arbetsskador, fortlöpande undersöka riskerna i verksamheten och vidta de åtgärder som 
föranleds av detta. Åtgärder som inte kan vidtas omedelbart skall tidsplaneras. 
   Arbetsgivaren skall i den utsträckning verksamheten kräver dokumentera arbetsmiljön och 
arbetet med denna. Handlingsplaner skall därvid upprättas. 
   Arbetsgivaren skall vidare se till att det i hans verksamhet finns en på lämpligt sätt organiserad 
arbetsanpassnings- och rehabiliteringsverksamhet för fullgörande av de uppgifter som enligt 
denna lag och enligt 22 kap. lagen (1962:381) om allmän försäkring vilar på honom. Lag 
(2003:365). 

  

 3 § Arbetsgivaren skall se till att arbetstagaren får god kännedom om de förhållanden, under 
vilka arbetet bedrivs, och att arbetstagaren upplyses om de risker som kan vara förbundna med 
arbetet. Arbetsgivaren skall förvissa sig om att arbetstagaren har den utbildning som behövs och 
vet vad han har att iaktta för att undgå riskerna i arbetet. Arbetsgivaren skall se till att endast 
arbetstagare som har fått tillräckliga instruktioner får tillträde till områden där det finns en 
påtaglig risk för ohälsa eller olycksfall. 
   Arbetsgivaren skall genom att anpassa arbetsförhållandena eller vidta annan lämplig åtgärd ta 
hänsyn till arbetstagarens särskilda förutsättningar för arbetet. Vid arbetets planläggning och 
anordnande skall beaktas att människors förutsättningar att utföra arbetsuppgifter är olika. Lag 
(2002:585). 
 

 4 § Arbetstagaren skall medverka i arbetsmiljöarbetet och delta i genomförandet av de åtgärder 
som behövs för att åstadkomma en god arbetsmiljö. Han skall följa givna föreskrifter samt 
använda de skyddsanordningar och iaktta den försiktighet i övrigt som behövs för att förebygga 
ohälsa och olycksfall. 
   Om arbetstagaren finner att arbetet innebär omedelbar och allvarlig fara för liv eller hälsa, skall 
han snarast underrätta arbetsgivaren eller skyddsombud. Arbetstagaren är fri från 
ersättningsskyldighet för skada som uppstår till följd av att han underlåter att utföra arbetet i 
avvaktan på besked om det skall fortsättas. Lag (1991:677). 
 



 

 

78 

Bilaga 2 
Ur: Arbetsmiljölag (1977:1160) 
 

6 kap Samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare mm 
 

 1 § Arbetsgivare och arbetstagare skall bedriva en på lämpligt sätt organiserad 
arbetsmiljöverksamhet. Lag (1991:677). 
 

 2 § På arbetsställe, där minst fem arbetstagare regelbundet sysselsättes, skall bland arbetstagarna 
utses ett eller flera skyddsombud. Skyddsombud skall utses även på annat arbetsställe, om 
arbetsförhållandena påkallar det. För skyddsombud bör ersättare utses. 
   Skyddsombud utses av lokal arbetstagarorganisation som är eller brukar vara bunden av 
kollektivavtal i förhållande till arbetsgivaren. Finns inte sådan organisation, utses skyddsombud 
av arbetstagarna. 
   För arbetsställe där skyddskommitté som avses i 8 § inte har tillsatts får lokal avdelning av 
förbund eller med sådan avdelning jämförlig sammanslutning av arbetstagare utse skyddsombud 
utanför kretsen av arbetstagarna på arbetsstället (regionalt skyddsombud). Rätten att utse 
regionalt skyddsombud gäller endast om avdelningen eller sammanslutningen har någon medlem 
på arbetsstället. 
   Bestämmelser om hur skyddsombud på fartyg skall utses finns i fartygssäkerhetslagen 
(2003:364). Lag (2003:1099). 
 

 3 § Finns vid arbetsställe mer än ett skyddsombud, skall ett av ombuden utses att vara 
huvudskyddsombud med uppgift att samordna skyddsombudens verksamhet. 
 

 4 § Skyddsombud företräder arbetstagarna i arbetsmiljöfrågor och skall verka för en 
tillfredsställande arbetsmiljö. I detta syfte skall ombudet inom sitt skyddsområde vaka över 
skyddet mot ohälsa och olycksfall samt över att arbetsgivaren uppfyller kraven i 3 kap. 2 a §. 
Skyddsombud på fartyg skall vidare vaka över att fartyget har den bemanning som det skall ha 
enligt beslut eller föreskrifter. 
   Skyddsombud skall delta vid planering av nya eller ändrade lokaler, anordningar, 
arbetsprocesser, arbetsmetoder och av arbetsorganisation liksom vid planering av användning av 
ämnen som kan medföra ohälsa eller olycksfall. Skyddsombud skall vidare delta vid upprättande 
av handlingsplaner enligt 3 kap. 2 a §. 
   Arbetsgivaren skall underrätta skyddsombud om förändringar av betydelse för 
arbetsmiljöförhållandena inom ombudets område. 
   Arbetsgivare och arbetstagare svarar gemensamt för att skyddsombud får erforderlig 
utbildning. Lag (2003:365). 

  
5 § Skyddsombud, som avses i 2 § andra stycket, har rätt till den ledighet som fordras för 
uppdraget. Vid sådan ledighet bibehåller ombudet sina anställningsförmåner. 

  
6 § Skyddsombud har rätt att taga del av de handlingar och erhålla de upplysningar i övrigt som 
behövs för ombudets verksamhet. 

  
6 a § Om ett skyddsombud anser att åtgärder behöver vidtas för att uppnå en tillfredsställande 
arbetsmiljö, skall skyddsombudet vända sig till arbetsgivaren och begära sådana åtgärder. 
Skyddsombudet kan också begära att en viss undersökning skall göras för kontroll av  
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förhållandena inom skyddsområdet. På framställning skall arbetsgivaren genast lämna 
skyddsombudet en skriftlig bekräftelse på att han mottagit dennes begäran. Arbetsgivaren skall 
utan dröjsmål lämna besked i frågan. Gör han inte det eller beaktas inte begäran inom skälig tid, 
skall Arbetsmiljöverket efter framställan av skyddsombudet pröva om föreläggande eller förbud 
enligt 7 kap. 7 § skall meddelas. Sådan framställning av ett skyddsombud på fartyg skall i stället 
lämnas till Sjöfartsverket, som skall pröva om föreläggande eller förbud enligt 
fartygssäkerhetslagen (2003:364) skall meddelas. 
   Där skyddskommitté finns, kan skyddsombud direkt påkalla kommitténs behandling av en 
arbetsmiljöfråga. Lag (2003:365). 

  
7 § Innebär visst arbete omedelbar och allvarlig fara för arbetstagares liv eller hälsa och kan 
rättelse icke genast uppnås genom hänvändelse till arbetsgivaren, kan skyddsombud bestämma 
att arbetet skall avbrytas i avvaktan på ställningstagande av Arbetsmiljöverket. 
   Om det är påkallat från skyddssynpunkt och rättelse icke genast kan uppnås genom 
hänvändelse till arbetsgivaren kan skyddsombud i avvaktan på Arbetsmiljöverkets 
ställningstagande avbryta arbete som arbetstagare utför ensam. 
   Överträdes tillsynsmyndighets förbud, som har vunnit laga kraft eller som på grund av 
förordnande enligt 9 kap. 5 § skall lända till efterrättelse omedelbart, kan skyddsombud avbryta 
arbete som avses med förbudet. 
   För skada till följd av åtgärd som avses i denna paragraf är skyddsombud fri från 
ersättningsskyldighet. 
   Bestämmelser om rätten för ett skyddsombud att avbryta arbete på fartyg och om verkan av en 
sådan åtgärd finns i fartygssäkerhetslagen (2003:364). Lag (2003:365). 

  
8 § Vid arbetsställe, där minst femtio arbetstagare regelbundet sysselsättes, skall finnas 
skyddskommitté, sammansatt av företrädare för arbetsgivaren och arbetstagarna. 
Skyddskommitté skall tillsättas även vid arbetsställe med mindre antal arbetstagare, om det 
begäres av arbetstagarna. 
   Företrädare för de anställda utses bland arbetstagarna av lokal arbetstagarorganisation som är 
eller brukar vara bunden av kollektivavtal i förhållande till arbetsgivaren. Finns ej sådan 
organisation utses företrädare av arbetstagarna. 
   Bestämmelser om hur en skyddskommitté på fartyg skall tillsättas finns i fartygssäkerhetslagen 
(2003:364). Lag (2003:365). 

  
9 § Skyddskommittén skall delta i planeringen av arbetsmiljöarbetet på arbetsstället samt följa 
arbetets genomförande. Den skall noga följa utvecklingen i frågor som rör skyddet mot ohälsa 
och olycksfall samt verka för tillfredsställande arbetsmiljöförhållanden. En skyddskommitté på 
fartyg skall vidare vaka över att fartyget har den bemanning som det skall ha enligt beslut eller 
föreskrifter. I skyddskommittén skall behandlas frågor om 
1. företagshälsovård, 
2. handlingsplaner enligt 3 kap. 2 a §, 
3. planering av nya eller ändrade lokaler, anordningar, arbetsprocesser, arbetsmetoder och av 
arbetsorganisation, 
4. planering av användning av ämnen som kan föranleda ohälsa eller olycksfall, 
5. upplysning och utbildning rörande arbetsmiljön, 
6. arbetsanpassnings- och rehabiliteringsverksamheten på arbetsstället. Lag (2003:365). 
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10 § Skyddsombud får inte hindras att fullgöra sina uppgifter.    
   Om ett skyddsombud företräder en arbetstagare som utför arbete på ett arbetsställe över vilket 
dennes arbetsgivare inte råder är den arbetsgivare som råder över arbetsstället skyldig att låta 
skyddsombudet få tillträde dit i den omfattning som ombudet behöver för att fullgöra sitt 
uppdrag. 
   Skyddsombud får ej med anledning av sitt uppdrag ges försämrade arbetsförhållanden eller 
anställningsvillkor. När uppdraget upphör skall arbetstagaren vara tillförsäkrad 
arbetsförhållanden och anställningsvillkor, vilka överensstämmer med eller är likvärdiga med 
dem som skulle ha rått om han ej hade haft uppdraget. Lag (1994:579). 

  

  
11 § Bryter arbetsgivare eller arbetstagare mot 10 §, skall han ersätta uppkommen skada. Vid 
bedömande om och i vad mån skada har uppstått skall hänsyn tagas även till omständigheter av 
annan än rent ekonomisk betydelse. Om det med hänsyn till skadans storlek eller andra 
omständigheter är skäligt, kan skadeståndet nedsättas eller helt bortfalla. 
   Är flera ansvariga för skada, skall skadeståndsskyldigheten fördelas mellan dem efter vad som 
är skäligt med hänsyn till omständigheterna. 

  
12 § Den som vill fordra skadestånd enligt 11 § skall underrätta motparten om sitt anspråk inom 
fyra månader från det skadan inträffade. Har inom den tiden förhandling rörande anspråket 
påkallats enligt lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet eller med stöd av 
kollektivavtal, skall talan väckas inom fyra månader efter det att förhandlingen avslutades. I 
annat fall skall talan väckas inom åtta månader från skadans uppkomst. 
   Första stycket skall tillämpas på motsvarande sätt i fråga om anspråk på anställningsförmåner 
enligt 5 §. 
   Iakttages ej vad som föreskrives i första eller andra stycket, är rätten till talan förlorad. 
   För skyddsombud på fartyg gäller fartygssäkerhetslagen (2003:364) i stället för vad som anges i 
denna paragraf. Lag (2003:365). 

  
13 § Mål om tillämpning av 10 och 11 §§ handläggs enligt lagen (1974:371) om rättegången i 
arbetstvister. I fråga om talan mot arbetstagare eller, i fall som avses i 10 § andra stycket, mot 
den som råder över ett arbetsställe gäller dock vad som är föreskrivet om rättegång i allmänhet. 
Lag (1994:579). 

  
14 § I förhållande till arbetsgivare vinner 4--7 och 10--13 §§ tillämpning när den organisation 
eller de arbetstagare, som har utsett skyddsombudet, har underrättat arbetsgivaren om valet eller, 
om arbetsgivaren icke har kunnat nås, sänt underrättelse om valet till arbetsstället. 

  
15 § Vad som sägs i 5 §, 10 § första och tredje styckena samt 11--14 §§ skall tillämpas på 
motsvarande sätt på ledamot av skyddskommitté. Lag (1994:579). 

  
16 § Beträffande skyddsombud och ledamot av skyddskommitté, vilka har utsetts av 
organisation som avses i 2 § andra eller tredje stycket, äger även lagen (1974:358) om facklig 
förtroendemans ställning på arbetsplatsen tillämpning. Har skyddsombud eller ledamot av 
skyddskommitté på fartyg utsetts av de ombordanställda, tillämpas lagen som om han eller hon 
var utsedd av sin lokala arbetstagarorganisation. Det som sägs i denna paragraf gäller dock inte i 
den mån ombuds eller ledamots rättigheter enligt detta kapitel eller enligt fartygssäkerhetslagen  
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(2003:364) därigenom skulle inskränkas. Lag (2003:365). 

  
17 § De som genomgår utbildning skall av huvudmannen för utbildningen ges tillfälle att genom 
elevskyddsombud medverka i skyddsverksamheten på arbetsstället, om det är rimligt med 
hänsyn till utbildningens art och utbildningsperiodens längd. 
   Elevmedverkan gäller dock inte elever i lägre årskurs än årskurs 7 i grundskolan eller 
motsvarande ungdomsutbildning. Lag (1990:233). 

 18 § Elevskyddsombuden utses av eleverna. 
   Huvudmannen för utbildningen skall se till att elevskyddsombuden får den utbildning och den 
ledighet som behövs för uppdraget. 
   Elevskyddsombuden har rätt till den information som behövs för uppdraget med undantag av 
information om uppgifter som är föremål för tystnadsplikt enligt 7 kap. 13 § första stycket. I 
fråga om uppgifter som är föremål för sekretess i det allmännas verksamhet gäller sekretesslagen 
(1980:100). Lag (1990:233). 
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Ur: Arbetsmiljölag (1977:1160) 
 
7 kap Tillsyn 

 1 § Arbetsmiljöverket utövar tillsyn över att denna lag och föreskrifter som meddelats med stöd 
av lagen följs. 
   Med undantag för 13 § gäller detta kapitel inte fartygsarbete. Bestämmelser om tillsyn vid 
fartygsarbete och inskränkningar i rätten att använda fartyg finns i fartygssäkerhetslagen 
(2003:364). Lag (2003:365). 
 

 2 § Har upphävts genom lag (1986:55). 
 

 3 § Tillsynsmyndighet har rätt att efter anfordran erhålla de upplysningar, handlingar och prov 
samt påkalla de undersökningar som behövs för tillsyn enligt denna lag. 

  
4 § Den som i sin verksamhet använder en viss produkt eller har uppdragit åt annan att utföra 
ett visst arbete är skyldig att på en tillsynsmyndighets begäran lämna upplysning om vem som 
har levererat produkten eller utför arbetet. 
   Den som har överlåtit eller upplåtit en teknisk anordning eller överlåtit ett ämne, som kan 
föranleda ohälsa eller olycksfall, är skyldig att på en tillsynsmyndighets begäran lämna tillgängliga 
upplysningar om till vilka produkten har överlåtits eller upplåtits. Lag (1991:677). 

  
5 § För tillsyn enligt denna lag har tillsynsmyndighet tillträde till arbetsställe och får där göra 
undersökningar och taga prov. För uttaget prov utgår ej ersättning. 
   Det åligger polismyndighet att lämna den handräckning som behövs för utövande av tillsyn 
enligt denna lag. 
   Regeringen eller, efter regeringens bestämmande, Arbetsmiljöverket kan föreskriva skyldighet 
att ersätta tillsynsmyndighet sådana kostnader för provtagning och undersökning av prov som 
har varit skäligen påkallade. Lag (2000:764). 

  
6§ Om det på ett gemensamt arbetsställe inte finns någon som har samordningsansvar enligt 3 
kap. 7 §, kan Arbetsmiljöverket bestämma vem som skall ha ett sådant ansvar. När det finns 
särskilda skäl kan Arbetsmiljöverket bestämma att någon annan än den som har ansvaret enligt 
nämnda paragraf skall vara samordningsansvarig. 
   Vid tillämpning av första stycket skall samordningsansvaret läggas på den som låter utföra 
byggnads- eller anläggningsarbete på det gemensamma arbetsstället eller på någon av dem som 
driver verksamhet där. Lag (2000:764). 

  
7 § Arbetsmiljöverket får gentemot den som har skyddsansvar enligt 3 kap. 2--12 och 14 §§, 5 
kap. 3 § första stycket eller 6 § i detta kapitel meddela de förelägganden eller förbud som behövs 
för att denna lag eller föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen skall efterlevas. 
   I beslut om föreläggande eller förbud kan Arbetsmiljöverket sätta ut vite. 
   Om någon inte vidtar en åtgärd som åligger honom enligt ett föreläggande, får 
Arbetsmiljöverket förordna om rättelse på hans bekostnad. 
   Om ett föreläggande har meddelats beträffande någon åtgärd till vilken det krävs bygglov, 
rivningslov eller marklov enligt plan- och bygglagen (1987:10) men sådant lov inte beviljas, 
upphör föreläggandet att gälla såvitt avser åtgärden. Lag (2000:764). 
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8 § Om det finns något missförhållande i skyddshänseende beträffande en lokal, ett markområde 
eller ett utrymme under jord som har upplåtits för arbete eller som personalutrymme, kan 
Arbetsmiljöverket meddela förbud enligt 7 § mot en sådan upplåtelse till dess angiven åtgärd har 
vidtagits med lokalen, markområdet eller utrymmet. 
   Arbetsmiljöverket kan gentemot den som upplåter en lokal, ett markområde eller ett utrymme 
under jord för arbete eller som personalutrymme, meddela förelägganden enligt 7 § om 
undersökning av skyddsförhållandena på platsen. Lag (2000:764). 

  
9 § har upphävts genom lag (2000:764). 

  
10 § För att säkerställa förbud enligt 7 eller 8 § kan tillsynsmyndighet meddela beslut om 
försegling eller annan avstängning av anläggning, utrymme eller anordning. Sådant beslut 
verkställs genom myndighetens försorg. Lag (1994:579). 

  
11 § Den som har skyddsansvar enligt 3 kap. 8-10 §§ kan, om det finns särskild risk från 
arbetsmiljösynpunkt, åläggas att lämna varningsinformation eller att återkalla en produkt. 
Innehållet i ett sådant åläggande skall motsvara vad som anges i 14-18 §§ produktsäkerhetslagen 
(2004:451). Vad som där sägs om tillverkare skall dock i stället avse den som har skyddsansvar 
enligt 3 kap. 8-10 §§. 
   Åläggandet skall förenas med vite om det inte av särskilda skäl är obehövligt. Lag (2004:453). 

  
12 § Regeringen kan föreskriva att särskilda avgifter skall tagas ut i ärende enligt denna lag. 

  
13 § Den som har utsetts till skyddsombud eller ledamot i skyddskommitté eller den som har 
deltagit i arbetsanpassnings- och rehabiliteringsverksamhet enligt denna lag får inte obehörigen 
röja eller utnyttja vad han under uppdraget har erfarit om yrkeshemlighet, arbetsförfarande, 
affärsförhållande, enskilds personliga förhållande eller förhållande av betydelse för landets 
försvar. 
   Har ombudet, ledamoten eller deltagaren utsetts av sådan lokal arbetstagarorganisation som 
avses i 6 kap. 2 och 8 §§, får han utan hinder av tystnadsplikten i första stycket lämna uppgift 
vidare till en ledamot i organisationens styrelse eller till en sakkunnig i arbetsmiljöfrågor hos en 
central arbetstagarorganisation till vilken den lokala organisationen hör. Rätten att lämna uppgift 
vidare gäller endast om uppgiftslämnaren underrättar mottagaren om tystnadsplikten. I sådant 
fall gäller tystnadsplikten också för denne. 
   I det allmännas verksamhet tillämpas i stället bestämmelserna i 14 kap. 7, 9 och 10 §§ 
sekretesslagen (1980:100). Lag (1994:579). 
 
14 § Tillsynsmyndighet skall tillställa skyddsombud avskrift av de skriftliga meddelanden i 
skyddsfrågor som lämnas till ett arbetsställe. Lag (1980:245). 
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Ur: Arbetsmiljölag (1977:1160) 
 
 8 kap Påföljder 
Ansvar 

 1 § Till böter eller fängelse i högst ett år döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter 
mot föreläggande eller förbud som har meddelats med stöd av 7 kap. 7--9 §§. Detta gäller dock 
inte om föreläggandet eller förbudet har förenats med vite. Lag (1994:579). 

  
2 § Till böter döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet 
1. anlitar en minderårig i strid mot 5 kap. 2 § första stycket eller mot föreskrifter som meddelats 
med stöd av 5 kap. 2 § tredje eller fjärde stycket, 
2. bryter mot föreskrifter som har meddelats med stöd av 4 kap. 1--8 §§ eller 5 kap. 3 § andra 
stycket, 4 eller 5 §, 
3. lämnar oriktiga uppgifter om förhållanden av vikt, när en tillsynsmyndighet har begärt 
upplysningar, handlingar eller prov eller begärt undersökningar enligt 7 kap. 3 eller 4 §, 
4. utan giltigt skäl tar bort en skyddsanordning eller sätter den ur bruk. 
   Till ansvar enligt denna bestämmelse skall inte dömas om det för överträdelsen har utfärdats 
föreskrift om sanktionsavgift enligt 5 §. Lag (1994:579). 

  
3 § Om ansvar för den som överträder 7 kap. 13 § finns bestämmelser i 20 kap. 3 § brottsbalken. 
 
Förverkande 

 4 § Har vid brott som avses i detta kapitel en anordning eller ett ämne använts i strid mot förbud 
enligt 4 kap. 4 § eller 7 kap. 7 §, skall förverkande ske av egendomen eller dess värde, om det inte 
är uppenbart oskäligt. Lag (1991:677). 
 
Sanktionsavgift 

 5 § Regeringen eller, efter regeringens bestämmande, Arbetsmiljöverket får föreskriva att en 
särskild avgift skall betalas om överträdelse har skett av en föreskrift som har meddelats med 
stöd av ett bemyndigande i något avseende som anges i 4 kap. 1--3 eller 8 § första stycket. 
Avgiften skall betalas även om överträdelsen inte skett uppsåtligen eller av oaktsamhet. 
   En sådan föreskrift skall ange hur avgiften beräknas för olika slag av överträdelser. 
Avgiftsbeloppet skall kunna fastställas direkt med ledning av den angivna beräkningsgrunden. 
Avgiften skall vara lägst 1 000 och högst 100 000 kronor. Lag (2000:764). 

  
6 § Avgiften skall påföras den fysiska eller juridiska person som drev den verksamhet där 
överträdelsen skedde. 
   Avgiften får jämkas eller efterges om det skulle vara oskäligt att påföra avgiften enligt angiven 
beräkningsgrund. 
   Avgiften tillfaller staten. Lag (1994:579). 

  
7 § Frågor om påförande av avgift prövas av länsrätten efter ansökan av Arbetsmiljöverket. 
   Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Lag (2000:764). 
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8 § Avgift får påföras bara om ansökan har delgetts den som anspråket riktas mot inom fem år 
från den tidpunkt då överträdelsen skedde. 
   Ett beslut varigenom någon påförs avgift skall genast sändas till länsstyrelsen. Avgiften skall 
betalas till länsstyrelsen inom två månader från det att beslutet vann laga kraft. En upplysning 
om detta skall tas in i beslutet. 
   Om avgiften inte betalas inom den tid som anges i andra stycket, skall dröjsmålsavgift tas ut 
enligt lagen (1997:484) om dröjsmålsavgift. Den obetalda avgiften och dröjsmålsavgiften skall 
lämnas för indrivning. Bestämmelser om indrivning finns i lagen (1993:891) om indrivning av 
statliga fordringar m.m. Vid indrivning får verkställighet enligt utsökningsbalken ske. Lag 
(1997:520). 

  
9 § Frågor om påförande av avgift får prövas av Arbetsmiljöverket genom avgiftsföreläggande. 
   Avgiftsföreläggande innebär att den som antas ha gjort sig skyldig till en överträdelse föreläggs 
avgiften till godkännande omedelbart eller inom viss tid. 
   Har föreläggandet godkänts, gäller det som domstols lagakraftvunna avgörande varigenom 
avgift påförts. Ett godkännande som sker sedan den i föreläggandet utsatta tiden har gått ut är 
dock utan verkan. Lag (2000:764). 

  
10 § En påförd avgift bortfaller om verkställighet inte har skett inom fem år från det att 
avgörandet vann laga kraft. Lag (1994:579). 
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Ur: Brottsbalk (1962:700) 

3 kap Om brott mot liv och hälsa 
7 § Den som av oaktsamhet orsakar annans död, döms för vållande till annans död till fängelse i 
högst två år eller, om brottet är ringa, till böter. 
   Är brottet grovt, döms till fängelse, lägst sex månader och högst sex år. Vid bedömande av om 
brottet är grovt skall särskilt beaktas 
1. om gärningen har innefattat ett medvetet risktagande av allvarligt slag, eller 
2. om gärningsmannen, när det krävts särskild uppmärksamhet eller skicklighet, har varit 
påverkad av alkohol eller något annat medel eller annars gjort sig skyldig till en försummelse av 
allvarligt slag. Lag (2001:348). 
 

 8 § Den som av oaktsamhet orsakar annan person sådan kroppsskada eller sjukdom som inte är 
ringa, döms för vållande till kroppsskada eller sjukdom till böter eller fängelse i högst sex 
månader. 
   Är brottet grovt, döms till fängelse i högst fyra år. Vid bedömande av om brottet är grovt skall 
särskilt beaktas 
1. om gärningen har innefattat ett medvetet risktagande av allvarligt slag, eller 
2. om gärningsmannen, när det krävts särskild uppmärksamhet eller skicklighet, har varit 
påverkad av alkohol eller något annat medel eller annars gjort sig skyldig till en försummelse av 
allvarligt slag. Lag (2001:348). 
 

 9 § Utsätter någon av grov oaktsamhet annan för livsfara eller fara för svår kroppsskada eller 
allvarlig sjukdom, dömes för framkallande av fara för annan till böter eller fängelse i högst två år. 
 

 10 § Om brott, som i 7--9 §§ sägs, har begåtts genom att någon uppsåtligen eller av oaktsamhet 
åsidosatt vad som i enlighet med arbetsmiljölagen (1977:1160) ålegat honom till förebyggande av 
ohälsa eller olycksfall, döms för arbetsmiljöbrott till straff som i nämnda lagrum sägs. Lag 
(1991:679). 
 


