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• AML – arbetsmiljölagen (ca 100 paragrafer, beslutas av riksdagen)

• AMF – arbetsmiljöförordningen (22 paragrafer, beslutas av regeringen)

• AFS – arbetsmiljöföreskrifter (beslutas av Arbetsmiljöverket) 

• SAM – systematiskt arbetsmiljöarbete (12 paragrafer + 2 bilagor)

• OSA – organisatorisk och social arbetsmiljö (14 paragrafer)

• Arbetsplatsens utformning (115 paragrafer)

• Första hjälpen & krisstöd (10 paragrafer)

• Arbetsanpassning och rehabilitering (13 paragrafer)

• Och ytterligare ca 94 st varav varje arbetsplats berörs av ca 20-30 st

Regelverket



3 kap 10 § Brottsbalken

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.

7 § Vållande till annans död (böter eller fängelse högst 6 år) (vållande=oaktsamt orsaka)

8 § Vållande till kroppsskada (böter eller fängelse högst 4 år)

9 § Framkallande av fara för annan (böter eller fängelse högst 2 år)

Regelverket



3 kap 2 § AML
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

En ”nyanserad bedömning” ska göras. Insatserna får inte vara orimliga i förhållande till de 
resultat som kan uppnås. Kostnad mot förbättring. 

Man kan ofta inte helt undanröja risk. Men i vart fall minska den. 

Regelverket





Praxis

NJA 2004 s 126
En arbetstagare skadade sin ena hand i en fabriks limspridningsmaskin. 50 dagsböter.

NJA 2004 s 80
En grundskoleelev skadade sin ena hand i en bockningsmaskin. Rektorn frikänd.

Krokomfallet
Två chefer friades från ansvar för vållande till annans död sedan en medarbetare 
tagit sitt liv



Arbetet ska ske i en säker och sund arbetsmiljö

Vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall

• Bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM (2 § a - AFS 2001:1)

• Medvetandegöra/tydliggöra risker

• Arbetstagaren ska ha utbildning/introduktion/instruktion

• Lokaler, maskiner, redskap och skyddsutrustning m.m. ska underhållas (2 §)

• Företagshälsovård eller annan oberoende expertis (3 kap 2 c §)

• Samverkan och möjlighet till medverkan

Arbetsgivarens skyldigheter
2 o 3 kap AML

AFS 2001:1



• Delta i arbetsmiljöarbetet och i genomförandet av de åtgärder som behövs för att

åstadkomma en god arbetsmiljö

• Följa givna föreskrifter och använda de skyddsanordningar och iaktta den försiktighet i

övrigt som behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall

• Om omedelbar och allvarlig fara för liv eller hälsa, ska arbetsgivaren och skyddsombudet

underrättas snarast

• Att ta bort säkerhetsanordning är förbjudet – straffbart

Om inte arbetstagaren följer så arbetsrättsliga konsekvenser ….

Arbetstagarens ansvar 3 kap 4 § AML



Arbetsställe

Offentlig rätt

Staten vs AG

Civilrätten

Straffrätten

Staten gm åklagaren 

vs individen

Arbetsmiljölagen

Arbetstidslagen

Föreskrifter 

Diskrimineringslagen

LAS

MBL

Arbetsmiljöbrott

Vållande till…

Fängelse 

Böter

Sanktionsavgifter

Förbud/föreläggande

inkl viten

Företagsbot

Ex:    Varning
Uppsägning

Avsked

MBL 
LAS

Kollektivavtal



Arbetsmiljöuppgifter, exempel

Följa upp 

sjukfrånvaro

Utreda olyckor 

och tillbud

Samordna 

arbetsplatsträffar

Säkerställa efterlevnad av den 

arbetsmiljölagstiftning som 

verksamheten omfattas av

Säkerställa att 

medarbetarna 

har rätt kompetens 

för uppdraget

Undersöka den organisatoriska, 

sociala och fysiska arbetsmiljö

Rehabiliteringsansvar

Introducera 

ny personalGenomföra 

medarbetarsamtal

Undersöka risker 

i arbetsmiljön

Arbets-
givarens 

ansvar kan 
ALDRIG 

delegeras!

UPPGIFTER

fördelas till
personer eller 
funktioner i företaget

UPPGIFTER

fördelas till
personer eller 

funktioner i företaget



• Behov av delegering

• Tydlig uppgiftsfördelning

• Relativt självständig ställning

• Utbildning och kompetens

• Tillräckligt mandat och befogenheter

• Tillräckliga resurser

• Reell möjlighet att utöva och kontrollera arbetsmiljön

Förutsättningar för delegering/fördelning



• Från vem till vem

• En definition av ansvars-/verksamhetsområdet

• Beskrivning av arbetsmiljöuppgifterna som fördelas

• Möjligheten att föra uppgifterna vidare

• Rutiner vid frånvaro

• Befogenheter/resurser

• Datum och underskrift av chef och underställd

En fördelning bör innehålla…



Exempel

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter till och med:  201X-XX-XX

I egenskap av …………………………………………………….

fördelar jag enligt bifogad bilaga till.……………………….……   

I din befattning har du ansvar för verksamheten inom ditt 
område. Arbetsmiljöuppgifterna ingår som en naturlig del i 
arbetet. I den mån dina kunskaper, befogenheter eller 
resurser inte räcker till ska specifik arbetsmiljöuppgift 
skriftligen returneras till mig.

Du har vidare rätt att fördela arbetsmiljöuppgifter till 
underordnad. Du ska då förvissa dig om att hon/han har 
tillräckliga kunskaper, befogenheter.

…………………………. ………………………….

Den som tar emot Den som fördelar/delegerar 
uppgifterna

Bilaga med precisering vilka uppgifter som ingår i fördelningen/ 
delegeringen.



• Om du saknar befogenheter

• Om du inte får utbildning

• Om du inte har rätt kunskap och erfarenhet

• Om du inte får personella och ekonomiska resurser

• Om du inte har självständig ställning

Var tydlig med att du returnerar ansvaret! Skriftligt. Kvittens! 

Returnering innebär inte automatisk friskrivning från straffansvar

Returnering
Returnering av specifik

arbetsmiljöuppgift



Ännu mer om arbetsmiljö…

www.suntarbetsliv.se Suntarbetsliv drivs av de fackliga organisationerna i samverkan 
med Sveriges Kommuner och Landsting samt Pacta. Här hittar du 
inspiration och verktyg i ditt arbete för en frisk arbetsplats inom 
kommun- och landstingssektorn

www.prevent.se Prevent är en ideell organisation som ägs av Svenskt Näringsliv, 
LO och PTK. Alla tjänster och produkter är framtagna av 
fackförbund och arbetsgivare tillsammans.

www.av.se Arbetsmiljöverket är den myndighet som har regeringens och 
riksdagens uppdrag att se till att lagar om arbetsmiljö- och 
arbetstider följs av företag och organisationer.

http://www.suntarbetsliv.se/
http://www.prevent.se/
http://www.av.se/


Tack!


