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ARBETSMILJÖ- 
LAGEN 

fastställer 
grundläggande 

regler ARBETSMILJÖ- 
VERKET  

rätt att ge ut  
föreskrifter

ARBETSMILJÖ- 
FÖRORDNINGEN 

ger
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LAGENS SYFTE

Förebygga ohälsa  
och olycksfall i arbetet

Även i övrigt uppnå  
en god arbetsmiljö
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– nästan allt arbete

Tillämpningsområde
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Arbetsförhållandena  
ska anpassas till människors  
olika fysiska och psykiska förutsättningar
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Arbetsmiljön ska vara  
tillfredsställande

Fysisk miljö
Luft, ljud, ljus, vibrationer och liknande. 
Maskiner, redskap och tekniska anordningar. 
Skyddsåtgärder mot bland annat fall, el, brand  
och explosion.

Psykisk miljö
Möjlighet till variation, sociala kontakter,  
personlig och yrkesmässig utveckling,  
självbestämmande och yrkesmässigt ansvar.
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Hänsyn till  
arbetsmiljön ska tas  
redan vid planeringen
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Arbetsgivaren är ansvarig  
för arbetsmiljön och ska

vidta alla åtgärder som behövs för 
att förebygga ohälsa och olycksfall

instruera och informera de  
anställda för att undvika risker

organisera rehabiliterings- och  
anpassningsverksamhet

anlita den företagshälsovård 
som behövs



8

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Arbetsgivaren ska undersöka, genomföra  
och följa upp verksamheten så att ohälsa och  
olycksfall i arbetet förebyggs och en tillfreds-
ställande arbetsmiljö uppnås, bl.a. genom att

– göra riskbedömningar
– utreda ohälsa, olycksfall,  

allvarliga tillbud
– genomföra åtgärder
– kontrollera åtgärderna
– fördela arbetsmiljöuppgifter
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Arbetstagarens ansvar

– medverka i arbetsmiljöarbetet

– följa föreskrifter

– delta i genomförandet  
av åtgärder

– använda skyddsanordningar  
och personlig skyddsutrustning
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Samverkan

Inte utsätta anställda i  
annan verksamhet för risk

Samordningsansvarig  
arbetsgivare ska finnas  
bl.a. vid fasta driftsställen  
och vid byggnadsarbete

Gemensamt arbetsställe
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Ansvar har även bland annat

Lokalupplåtare

De som hyr in  
arbetskraft

Tillverkare

Ensamföretagare

Byggherre, arkitekt, 
konstruktör med flera

Importör

Installatör

Redare
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MINDERÅRIGA
Särskilda regler under 18 år

Tänk på

anpassning efter individens förutsättningar
introduktion
förbud mot riskfyllda arbetsuppgifter
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Samverkan mellan 
arbetsgivare och arbetstagare

SKYDDSOMBUD  
om minst fem arbetstagare sysselsätts

HUVUDSKYDDSOMBUD  
om flera skyddsombud finns

REGIONALT SKYDDSOMBUD  
om skyddskommitté inte finns

SKYDDSKOMMITTÉ  
om minst femtio arbetstagare finns
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Arbetsmiljöverket ser till att lagar 
och regler följs

genom att

inspektera  
och kräva in  
uppgifter

meddela  
förelägganden  
och förbud

Inom verket är det arbetsmiljöinspektörerna  
som utför arbetsuppgifterna.

Tillsynen över fartygsarbete sköts av Sjöfartsverket.
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PÅFÖLJDER

Föreläggande
Förbud

Sanktionsavgifter
Vite

Böter eller  
fängelse
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Föreskrifter med direkt straffsanktion 
finns för bland annat

• Tillstånd
• Godkännande
• Särskilda villkor 
• Förbud

• Märkning 
• Läkarundersökningar
• Skyldighet att anmäla
• Förteckningar
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– Beslut mot tillverkare och leverantörer
– Dispens för minderåriga
– Dispens i vissa arbetstidsfrågor
– Beslut enligt lagen om arbetstid  

i husligt arbete
– Beslut enligt tobakslagen

Arbetsmiljöverkets beslut  
i följande frågor överklagas till länsrätt

Övriga beslut överklagas  
till regeringen
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Arbetsmiljölagen 
– kortfattad handledning till overheadbilderna 

 
Overheadbilderna informerar om de viktigaste punkterna i 
arbetsmiljö-lagen och arbetsmiljöförordningen. 
I den här handledningen hänvisar vi till paragraferna och kom-
mentarerna i vår bok ”Arbetsmiljölagen med kommentarer”. I viss 
mån hänvisar vi även till arbetsmiljöförordningen (AMF) och Arbets-
miljöverkets föreskrifter (AFS). 
Boken ”Arbetsmiljölagen med kommentarer” ingår när du köper OH-
serien (Best nr SDS23). Du kan också beställa lagen och andra skrifter 
från Arbetsmiljöverkets publikationsservice, Box 1300, 171 25 Solna. 
Telefon 08-730 97 00 eller fax 08-735 85 55. 

 
 

Bild 1 – Arbetsmiljölagen fastställer grundläggande … 

Lagtext Kommentardelen
4 kap. sidan 50-54 Samtliga rubriker 
AMF 18 § 
 
 
Bild 2 – Lagens syfte … 

Lagtext Kommentardelen
1 kap. 1 §  Sidan 13 ”Lagens ändamål” 
 
 
Bild 3 – Tillämpningsområde … 

Lagtext Kommentardelen
1 kap. 2-4 §§ Sidan 13-16 Samtliga rubriker 
 utom ”Lagens ändamål” 
 
 
Bild 4 - Arbetsförhållandena ska anpassas till … 

Lagtext Kommentardelen
2 kap. 1 §  Sidan 21-22 ”Anpassning till arbetstagarna”,  
   1: och 2:a stycket 
3 kap. 3 §, 2 st Sidan 34-35 ”Kunskaper och anpassning av …” 
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Bild 5 – Arbetsmiljön ska vara tillfredsställande … 

Lagtext Kommentardelen
2 kap. 1-6 §§ Sidan 21-22 ”Anpassning till arbetstagarna” 
  Sidan 22 ”Hänsyn till arbetsmiljön …” 

  Sidan 23 ”Olika arbetsmiljöfaktorer”,  
1:a stycket 

 
 
 
Bild 6 – Hänsyn till arbetsmiljön ska tas redan … 

Lagtext Kommentardelen 
2 kap. 2 §  Sidan 22 ”Hänsyn till arbetsmiljön redan …” 
 
 
 
Bild 7 – Arbetsgivaren är ansvarig för arbetsmiljön … 

Lagtext Kommentardelen
3 kap. 1a-3 §§ Sidan 32-34 ”Arbetsgivaren har huvudansvaret” 
 
 
 
Bild 8 – Systematiskt arbetsmiljöarbete 

Lagtext Kommentardelen
3 kap. 2a § Sidan 34 ”Arbetsgivarens systematiska …” 
AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete (ändrad i AFS 2003:4) 
 
 
 
Bild 9 – Arbetstagarens ansvar … 

Lagtext Kommentardelen
3 kap. 4 § Sidan 36  ”Arbetsmiljöansvar även för …” 
 
 
 
Bild 10 – Gemensamt arbetsställe … 

Lagtext Kommentardelen
3 kap. 6-7 §§ Sidan 38-41  ”Gemensamt arbetsställe” 
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Bild 11 – Ansvar har även bland annat … 

Lagtext Kommentardelen
3 kap. 5, 8-14 §§ Sidan 36-37 ”Företagares eget arbete”,  
  ”Yrkesmässig…”, ”Ensam- och…” 
 Sidan 41-42 ”Krav på tillverkare och lev…”  
 Sidan 42-43 ”Skyddsansvar för den som råder..” 
 Sidan 43 ”Skyddsansvar för den som hyr…” 
 Sidan 44 ”Skyddsansvar för vissa upplåtare” 
 Sidan 44-45  ”Skyddsansvar. för byggherrar …” 
 
 
Bild 12 – Minderåriga … 

Lagtext Kommentardelen
5 kap.  Sidan 57 ”Bestämmelser om minderåriga” 
AFS 1996:1 om minderåriga 
 
 
Bild 13 – Samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare … 

Lagtext Kommentardelen
6 kap. Sidan 66-72 Samtliga rubriker 
AMF 6-14a §§ 
 
 
Bild 14 – Arbetsmiljöverket ser till att lagar och regler följs 

Lagtext Kommentardelen
7 kap.  Sidan 77-78 Samtliga rubriker 
AMF 15-16 §§ 
 
 
Bild 15 – Påföljder 

Lagtext Kommentardelen
8 kap.  Sidan 82-83 ”Straff och vite” 
7 kap. 7 §  Sidan 78 ”Förbud och förelägganden” 
AMF 19-20 och 22 §§ 
 
 
Bild 16 – Föreskrifter med direkt straffsanktion … 

Lagtext Kommentardelen
8 kap. 2 §  Sidan 82-83 ”Straff och vite”,  

4:e och 5:e styckena 
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Bild 17 – Arbetsmiljöverkets beslut överklagas hos … 

Lagtext Kommentarer
9 kap. 2-3 §§ Sidan 87 ”Rätt att överklaga beslut” 
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