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Uppgift 1: Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets författningssamling om belastningsergonomi 

 

 

1. Vad är syftet med arbetsmiljölagen, AML?   

Arbetsmiljölagen tar sikte på att arbete är en stor och viktig del av människans liv. Syftet med 

lagen är dels att förebygga att arbetstagaren skadas eller blir sjuk av sitt arbete, dels att sträva 

efter en god arbetsmiljö, som är utformad så att de anställda kan trivas och må bra av sitt jobb, 

och uppleva det som stimulerande (AML, s5, 8). 

2. Gäller arbetsmiljölagen även för personer som studerar?  

Arbetsmiljölagen gäller alla som studerar eller utbildar sig, från årskurs 1 (AML, s6, 10). 

Några regler i lagen gäller inte de som studerar (till exempel gällande skyddsombud, 

skyddskommittéer, mm) (AML, s10). 

3. Vilket ansvar för arbetsmiljön har arbetsgivaren, enligt arbetsmiljölagen?  

Enligt lagen är det arbetsgivaren som har huvudansvaret för arbetsmiljön (AML, s29). Arbets-

givaren ska se till att Arbetsmiljöverkets föreskrifter följs (AFS 2012:2, s5) och göra de 

åtgärder som krävs för att skapa en god arbetsmiljö, där de anställda inte far illa av sitt arbete 

(AML, s20). Till exempel ska arbetsgivaren: 

 bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete där man kartlägger verksamheten och 

synar risker för att kunna göra förebyggande åtgärder. Om arbetsskador uppstår ska de 

utredas (AML, s20, 31). 

 Arbetsgivaren ska också se till att de anställda känner till vilka risker som finns, 

och att de har den utbildning som de behöver för att kunna undvika skador och ohälsa 

(AML, s21, 31).  

 Arbetsgivaren ska se till att det finns tillgång till företagshälsovård, och till en 

organiserad arbetsanpassnings- och rehabiliteringsverksamhet (AML, s21, 31). 

Arbetsgivare som bryter mot lagen kan ställas till svars och straffas, med böter eller fängelse. 

(AML, s77, 80, 83) 

4. Vilket ansvar för arbetsmiljön har arbetstagaren, enligt arbetsmiljölagen?  

Arbetsmiljön är en gemensam angelägenhet för arbetsgivare och arbetstagare. Därför måste 

arbetstagaren samverka med arbetsgivaren (AML, s6, 58). De anställda ska utse skydds-

ombud/arbetsmiljöombud som ska representera dem i arbetsmiljöfrågor (AML, s 67). Arbets-

tagare måste bete sig på ett ansvarsfullt satt för att undvika att skadas eller drabbas av 

ohälsa. Anställda måste följa de föreskrifter som finns, och använda skyddsutrustning om 

så krävs (AFS 2012:2, s15). Arbetstagare som upptäcker att arbetsmiljön innebär en risk för 

att någon skadas eller blir sjuk ska påtala detta för arbetsgivare (i första hand), eller skydds-

ombud (AFS 2012:2, s15, AML, s22). 

 

5. Vad säger arbetsmiljölagen om när skyddsombud ska utses på en arbetsplats?  

När minst fem anställda jobbar på en arbetsplats ska det finnas ett eller flera skyddsom-

bud. Även mindre arbetsplatser kan ha skyddsombud om arbetsförhållandena är sådana att det 



kan behövas (AML, s58, 65).  I skolan kallas skyddsombuden elevskyddsombud eller 

studerandeskyddsombud och utses av elever och studenter (AML, s64), två representanter 

från varje årskurs i högstadiet, och från varje nationellt gymnasieprogram. Övriga utbild-

ningar har antal ombud utifrån vad som kan vara lagom utifrån verksamheten (AML, s91). 

6. Vad är syftet med föreskrifterna om belastningsergonomi?  

Föreskrifterna är till för att förebygga att människor utsätts för skadliga belastningar på 

jobbet, till exempel genom tunga, enformiga, stressiga arbetsuppgifter, eller att miljö eller 

verktyg inte är ändamålsenligt utformade. (AFS 2012:2, s5). Arbetsgivaren ska utforma 

arbetet så att ” arbetstagarna kan använda arbetsställningar och arbetsrörelser som är gynn-

samma för kroppen” (AFS 2012:2, s7). 

7. Hur definieras begreppen ”belastningsdos” och ”statiskt muskelarbete” i föreskrifterna?  

 Belastningsdos bestäms av hur mycket, hur tungt, hur ofta och under hur lång tid 

fysiska, organisatoriska och psykosociala faktorer i arbetsmiljön belastar. Det vill säga 

belastningarnas duration, frekvens och intensitet (AFS 2012:2, s7-8, 16-17). 

 ”Statiskt muskelarbete innebär att muskler spänns utan att detta medför rörelser i den 

led musklerna sträcker sig över.” (AFS 2012:2, s15). Det betyder att musklerna kan 

vara spända och arbeta utan att det syns att något muskelarbete utförs eftersom 

kroppsdelen är stilla. 

8. Vad är gynnsam belastning, enligt föreskrifterna? 

För en gynnsam belastning bör det vara lagom av allt! Vad som är lagom kan variera mellan 

olika arbetstagare, eftersom alla människor har olika fysiska och psykiska förutsättningar. 

Gynnsam belastning innebär att (AFS 2012:2, s16, 18, 19): 

 arbetet är varierat 

 det är balans mellan aktivitet och återhämtning 

 det har lagom takt och omfattning 

 belastningen anpassas till individuella förutsättningar  

 

Arbetet ska ha vare sig för mycket eller för lite aktivitet. Man ska inte behöva göra samma 

arbetsmoment för långa stunder i taget (AFS 2012:2, s11, 16). Till exempel ska man inte 

behöva arbeta länge eller ofta i påfrestande arbetsställningar (AFS 2012:2, s7). Faktorer som 

påverkar hur stor belastning blir är (AFS 2012:2, s17): 

 den fysiska arbetsmiljön är där arbetet utförs 

 hur arbetet är organiserat vad gäller tid, tempo, och om arbetstagaren har möjlighet att 

själv påverka olika förhållanden i arbetet. 

 psykosocial arbetsmiljö: socialt stöd, trivsel, möjlighet till inflytande 

 de krav som arbetsuppgiften ställer på den som ska göra jobbet 

 individuella förutsättningar, till exempel erfarenhet, ålder, mental och fysisk förmåga. 

 

9. Både arbetsmiljölagen och föreskrifterna utgår från att det finns en balans mellan 

arbetets krav och människans förutsättningar. Hur föreslår man att en sådan balans 

skapas? 



I föreskrifterna beskrivs att man ska ha som utgångspunkt att arbetet ska anpassas efter 

människan (AFS 2012:2, s18). Arbetsgivaren ska utforma både arbetsuppgifter och 

arbetsplats så att det går att arbeta på ett ergonomiskt bra sätt. De anställda ska inte behöva 

arbete med uppgifter som är repetitiva, starkt styrda eller bundna under stora delar av sin 

arbetsdag, eller i arbetsställningar som man vet är skadliga i stora doser (AML, s7, 12, 17, 

AFS 2012:2, s7).  

För att kunna anpassa arbetet till de anställda måste man syna arbetsmiljön och göra en 

”allsidig bedömning” som omfattar individerna, tekniken och organisationen. Hur är arbetet 

upplagt och organiserat? Hur fungerar det i relation till de anställdas olika förutsättningar 

(AML, s16, AFS 2012:2, s19). Förebyggande åtgärder ska syfta till att anpassa belastningen 

och skapa variation, utrymme för återhämtning, samt att verktyg och hjälpmedel som används 

är ändamålsenliga (AFS 2012:2, s19). 

Arbetsmiljöverkets ”Modeller för bedömning av arbetsställningar, manuell hantering och 

repetitivt arbete” erbjuder ett enkelt verktyg för att få en indikation på om arbetsuppgifter 

innebär risk för ohälsa (AFS 2012:2, s34-42). 

Arbetsgivaren kan också ta hjälp av personer med kunskap om ergonomi. Ibland kan 

medicinska kontroller behövas för att upptäcka tidiga tecken på att arbetet kan orsaka besvär 

(AFS 2012:2, s19). 

Lagen ålägger arbetsgivaren att se till att arbetstagaren är rustad för de påfrestningar som 

finns i arbetslivet, till exempel genom tillräckliga kunskaper för att kunna utföra sina arbets-

uppgifter på ett ergonomiskt riktigt sätt, samt att de anställda ska ha inflytande över sin 

egen arbetssituation (AML, s8, 17, AFS 2012:2, s7-8). 

10.  Vad innebär arbetsväxling, arbetsutvidgning, arbetsberikning? 

 Arbetsväxling: innebär att man får byta mellan olika arbetsuppgifter med jämna 

mellanrum för att belastningen ska bli varierad (AFS 2012:2, s31). 

 Arbetsutvidgning: innebär att man inte bara gör ett avgränsat moment i en process 

utan har hand om fler olika moment, och även gör kringaktiviteter som hör till denna 

del. Till exempel att städa, eller sköta underhåll (AFS 2012:2, s31). 

 Arbetsberikning: innebär att man får ansvar för en större del av en process (AFS 

2012:2, s31). För till exempel biltillverkning, som var fallet vid Volvofabriken i 

Uddevalla, fick den anställda med tiden lära sig att bygga hela bilen, och hade även 

ansvar för planering, arbetsledaransvar i gruppen, viss kvalitetskontroll. Arbetet blev 

mer kvalificerat och ställde större krav på skicklighet. 
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