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Förord 
 
Detta examensarbete har genomförts under den avslutande delen av min utbildning på 
Samhällsbyggnadsprogrammet vid Luleå Tekniska Universitet. Examensarbetet har haft sin 
grund i de kunskaper som tillförskaffats under utbildningstiden och med stöd av tidigare 
genomförd verksamhetsförlagda utbildning hos återvinningsföretaget Stena Recycling i 
Luleå.  
 
Under examensarbetets gång har stort stöd funnits från Stena Recycling, där alla varit villiga 
och hjälpsamma att svara på mina frågor och funderingar kring delegering av arbetsuppgifter 
och hur det systematiska arbetsmiljöarbetet fungerar. Jag vill tacka alla inom Stena Recycling 
som bidragit till denna rapport och även alla andra som medverkat med sina kunskaper genom 
att ge sina synpunkter på detta arbete. 
 
 
Ett särskilt tack riktas till 
 
Thomas Rönnlund – Filialchef Stena Recycling Luleå. 
Mattias Eriksson – Controller Stena Recycling Luleå. 
 
Utan Eran hjälp hade detta examensarbete inte gått att genomföra.  
 
 
Kristoffer Persson 
 
Luleå den 23 maj 2011 
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Sammanfattning  
 
Examensarbetet behandlar frågan om delegering av arbetsuppgifter. Utgångspunkten i arbetet 
ligger hos återvinningsföretaget Stena Recycling och fokuserar på region norr inom företaget. 
Denna region omfattar alla Stena Recyclings filialer från Gävle i söder till Kiruna i norr.  
 
Som det ser ut i dagsläget ansvarar filialcheferna på respektive ort för i princip alla 
arbetsuppgifter, utan att ha delegerat ut något ansvar till arbetstagarna. Detta medför en stor 
arbetsbelastning för filialcheferna och de har haft som önskan att få avlastning av 
arbetsuppgifter som istället skulle kunna delegeras ut på andra anställda inom organisationen.  
 
Förutom deras uppfattning om delegering redovisas en grund för vad delegering av 
arbetsuppgifter innebär rent allmänt. Men även hur Stena Recycling skulle kunna arbeta med 
de konkreta tips som ges kring det systematiska arbetsmiljöarbetet för att uppnå en minskad 
belastning för filialcheferna.  
 
Filialchefernas uppfattning om delegering och hur de ser på det systematiska 
arbetsmiljöarbetet är hämtat en internutredning som är gjord inom regionen under våren 2011.  
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1 Inledning 
 
Som en del av den tvååriga utbildningen Samhällsbyggnad vid Luleå Tekniska Universitet 
ingår det att göra en tio veckors lång verksamhets förlagd utbildning ute hos ett företag. 
Därefter skrivs ett avslutande examensarbete innan examen. Min verksamhetsförlagda 
utbildning har varit förlagd hos återvinningsföretaget Stena Recycling i Luleå. 
Examensarbetet har inriktats mot deras sätt att arbeta och utveckla delegering av 
arbetsuppgifter samt deras systematiska arbetsmiljöarbete och innebörden av detta. 
 
Som det i dagsläget ser ut på Stena Recycling i region norr (från Gävle till Kiruna) ligger i 
princip allt ansvar hos filialchefen på respektive ort. Tanken med detta examensarbete är att 
skaffa sig en förståelse för hur delegering av arbetsuppgifter går till och vad det medför för 
ansvar för den som blir tilldelat ett ansvar för en arbetsuppgift, samt att utreda varför 
filialcheferna inte har delegerat arbetsuppgifter tidigare. Detta gör även att det systematiska 
arbetsmiljö arbetet kommer att granskas och utredas. 
 
Huvudinriktningen på examensarbetet är delegering av arbetsuppgifter som kommer att 
behandlas rent allmänt. En sammanfattning av vad filialcheferna inom Stena Recycling i 
region norr anser om deras arbetsuppgifter och delegering kommer att redovisas. Konkreta 
förslag på hur Stena Recycling kan börja arbeta för att underlätta filialchefernas arbete med 
det systematiska arbetsmiljöarbetet framförs som en avslutande del i examensarbetet.  
 

2 Syfte och mål 
 
Syftet med detta examensarbete är att bilda en förståelse för vad delegering av arbetsuppgifter 
medför för ansvar och vad det innebär. Målet med examensarbetet är att det i slutändan ska 
bidra till en arbetsavlastning för filialcheferna inom Stena Recycling. Förhoppningsvis börjar 
de delegera ut de arbetsuppgifter som de själva nödvändigtvis inte behöver utföra, kontrollera 
och följa upp.   
 

2.1 Frågeställning 
 
Frågeställningarna för detta examensarbete är: 
 

 Varför bör man delegera och vad är delegering? 
 

 Vilket ansvar medför delegering av arbetsuppgifter? 
 

 Vilka problem upplever chefer med delegering och hur utförs delegering på bästa sätt?  
 

 Varför delegerar inte filialchefer inom Stena Recycling arbetsuppgifter?   
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2.2 Metod 
 
Metoden som har använts är litteraturstudier i ämnet och eget arbete med det systematiska 
arbetsmiljöarbetet hos Stena Recycling i Luleå. Fördjupning i en internutredning hos Stena 
Recycling där filialcheferna i region norr har fått ge sin syn på delegering och arbetsmiljö 
arbete.  
 

2.3 Avgränsningar 
 
Avgränsningarna är satta till att utreda hur filialcheferna inom Stena Recycling region norr ser 
på delegering av arbetsuppgifter och varför de inte delegerar i större utsträckning. Men även 
att utreda vad delegering av arbetsuppgifter innebär rent allmänt, utan att göra någon 
fördjupning i de lagar som styr detta.  
 

3 Resultat 
 

3.1 Varför bör man delegera? 
 
Delegering är någonting som är nödvändigt i en modern företagsorganisation. ”De ständigt 
ökande kraven på förbättrad lönsamhet och effektivitet leder till att organisationerna 
fortlöpande måste se över och förändra verksamheten för att kunna överleva.”1 
Detta har medfört att filialchefer ofta hamnar i en situation där de överröses med 
arbetsuppgifter från företagets högsta ledning. 
 
Det hamnar på filialchefernas ansvar att se till att verksamheten fungerar ute bland de 
anställda, samt att detta sker och verkar i riktlinje med företagets strävan efter att vinna 
marknadsandelar och leva upp till företagets högt ställda mål och visioner. Dock är de inte 
alltid som tiden och resurserna räcker till för detta, utan det resulterar slutligen i en hög 
arbetsbelastning för filialcheferna och leder till att vissa arbetsuppgifter skulle kunna falla i 
glömska eller prioriteras bort helt. Detta skulle kunna undvikas om delegering av 
arbetsuppgifter skedde eller ansvarsuppgifter förflyttades från filialcheferna ner till 
arbetsledare eller andra arbetstagare. Detta skulle bidra till att medarbetarna utvecklas i sin 
arbetssituation i och med det ökade ansvaret och att mer tid frigjordes för filialcheferna till att 
leda arbetet i stort och verkligen hinna med alla de arbetsuppgifter som denna har. 

3.2 Vad är delegering? 
 
Delegering i ordets rätta bemärkelse är att: ”Förordna till ombud; överflytta el överlåta 
beslutsrätt.”2  Just att överlåta beslutsrätt är någonting som är en mycket viktig del och 
centralpunkt när en arbetsuppgift delegeras ut till någon. Det krävs att den personen som får 
en uppgift delegerad till sig får de befogenheter, kunskap och resurser som krävs för att kunna 
genomför arbetet på ett tillfredställande sätt.   
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Man måste även komma ihåg att ”vid delegering behåller alltid arbetsgivaren det 
övergripande ansvaret. Arbetsgivaren skall också se till att förutsättningarna för delegering 
finns på arbetsplatsen.”3 
 
Förutsättningarna för att delegering ska fungera är: 
 
Självständig ställning a. Att den som tar över ansvaret för att utföra arbetsmiljöuppgifter 
      skall ha en någotsånär självständigställning. En mellanchef eller 
      arbetsledare anses normalt ha en sådan ställning.   
 
Befogenheter b. Att den som tar över ett visst ansvar måste ha tillräckliga 
      befogenheter för att kunna utföra uppgifterna. Detta innebär i 
      praktiken att ha ledningen och kontrollen över den  
      verksamheten man skall ansvara för. Har man inte rätt att fatta 
      alla nödvändiga ekonomiska beslut måste den  
      ansvarige kunna begära pengar hos närmaste chef.  
          Säger denne chef nej, så återgår ansvaret till denna chef.  
 
Kompetens  c. Att den som tar över ansvaret måste ha kunnande och erfarenhet, 
      det vill säga. kompetens att klara uppgiften. Yrkeskunnande 
      krävs, men också tillräckliga kunskaper om arbetsmiljöfrågor. 
      Om så inte är fallet återgår ansvaret till delegerande chef.  
 
Behov  d. Att arbetsgivaren måste ha ett klart och tydligt behov eller 
      berättigat intresse av att delegera arbetsmiljöuppgifterna i 
                           företaget. Det är exempelvis mer praktiskt i stora företag, 
      eftersom att arbetsgivaren inte personligen kan överblicka risker 
      och övervaka arbetsmiljön i detalj. I ett litet företag kan 
      företagsledaren ha behov av att delegera arbetsmiljöansvar och 
      arbetsmiljöuppgifter om hon/han till exempel ofta är på resande 
      fot eller inte hinner på grund av andra uppgifter. 
 
Skriftlig  e.  Att delegeringen bör vara skriftlig (för företag/organisationer 
      med minst tio arbetstagare skall delegeringen vara skriftlig). Det 
      är nödvändigt för att undvika oklarheter i organisationen. I 
      händelse av att påföljd måste utkrävas är det också bra att ha ett 
      skriftligt underlag. Det kan också vara ett av flera underlag vid 
      planeringssamtal mellan filialchefer/arbetsledare och 
      medarbetare.4 
 
Den punkt som främst gör att delegeringsfrågan blir aktuell är inom Stena Recycling är att det 
föreligger ett behov av delegering av arbetsuppgifter. Filialcheferna på respektive ort har en 
hög arbetsbelastning och befinner sig ofta på resande fot. De får svårt att hinna med att 
kontrollera, följa upp och vara delaktiga i det systematiska arbetsmiljöarbetet som skall 
bedrivas. Enligt arbetsmiljöverkets föreskrifter skall ”arbetsgivarens arbete med att 
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undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i 
arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås”.5   
Emellanåt blir det ett arbete som blir lidande på grund av tidsbristen som filialcheferna 
upplever. Månadsmöten hålls på respektive arbetsplats, där arbetsmiljön och andra aktuella 
frågor ventileras. Även ett protokoll från mötena upprättas av filialcheferna, men många 
gånger uteblir den direkta uppföljningen.  
 
 

3.3 Vilket ansvar medför delegering av arbetsuppgifter? 
 
Det är naturligt att en fördelning av arbetsmiljöuppgifter sker inom en organisation. Normalt 
utkrävs då ett internt ansvar för att uppgifterna utförs på avsett vis.6 Men ”Arbetsgivaren har 
alltid kvar sitt ansvar för arbetsmiljön, även om olika uppgifter i arbetsmiljöarbetet 
fördelats.”7 Det går inte för en arbetsgivare att friskriva sig det övergripande 
arbetsmiljöansvaret, de är i ytterst få fall där en som blivit delegerat ett ansvar fälls i en 
domstol. Som statistiken nedan visar är det oftast den högst ansvariga inom organisationen 
som får stå till svars vid en alvarlig olycka.  
 
Personer med olika befattningar som fällts och friats 1995-2004 
 
Åtalade  Fälld Friad 
Arbetsgivare 3 - 
Arbetsledare 2 1 
Arbetsmiljöansvarig 1 - 
Avdelningschef 2 1 
Byggherre - 1 
Enhetschef - 1 
Företrädare 1 - 
Förvaltningschef 1 - 
Kapten - 1 
Planeringschef - 1 
Platschef 4 2 
Produktionschef 3 1 
Rektor 1 1 
Sektionschef  1 - 
Styrelsemedlem  1 1 
VD  18 9 
Statistik från Arbetsmiljöverket (2011) 8 
 
Ofta beror detta på att den som delegerat ett ansvar inte har förvissat sig om att den som tagit 
del av delegeringen har de kunskaper, befogenheter och resurserna som krävs för att kunna 
ansvara för en viss uppgift. Men även om den som blivit delegerad ett ansvar har alla 
kunskaper, befogenheter och resurser som krävs finns alltid huvudansvaret kvar hos 
arbetsgivaren. Det är mycket svårt att bevisa att en olycka beror på bristande kunskaper hos 

                                                 
5 http://www.av.se/dokument/afs/AFS2001_01.pdf   2011-04-20 kl 08:43 
6 Ta ditt ansvar för arbetsmiljön – Lev upp till arbetsmiljölagens krav (2005) 
7 http://www.av.se/dokument/afs/AFS2001_01.pdf  2011-04-11 kl 14:59 
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den närmast ansvariga som blivit delegerad ett ansvar, vilket gör att det allt som oftast blir 
arbetsgivaren och dess högste chef som får stå till svars vid en eventuell allvarlig olycka.   
 
Arbetet med de kontinuerliga arbetsmiljöuppgifter som finns på en arbetsplats brukar 
delegeras i särskilt upprättade befattningsbeskrivningar. Syftet med delegeringarna är att 
uppgifterna skall utföras av den arbetstagare som är bäst lämpad för en viss uppgift. Denna 
person skall även ha en självständig ställning i organisationen för att kunna utföra de åtgärder 
som krävs.9 Det är därför även viktigt att en delegering sker till personer som är motiverade 
till att ta ett ansvar och har kunskaper både i verksamheten och arbetsmomenten i sig, men 
även en kunskap om de lagar och förordningar som styr arbetet kring arbetsmiljön. Om 
delegeringen sker till en person som inte är motiverad eller har den kompetens som krävs 
kommer det önskade resultatet av delegeringen att utebli. Varje arbetstagare är dock skyldig 
till att aktivt medverka i företagets arbetsmiljöarbete även om denne inte har någon form av 
delegerat ansvar. Enligt arbetsmiljölagstiftningen är arbetstagaren skyldig och har rätt att 
påverka sin egen arbetssituation, medverka i förändring och utveckling som rör det egna 
arbetet samt medverka i rehabiliterande åtgärder. 10 
 
Att arbetstagaren som får delegeringen är motiverad till att ta ett ansvar i organisationen är en 
minst lika viktig del som att ha kunskap för uppdraget. Detta påverkar resultatet av 
delegeringen. En skickligt utförd delegering säkerställer möjligheterna till önskat resultat och 
att uppgifterna blir utförda på ett tillfredställande sätt. När det gäller att få något gjort skall 
man jämt ge delegeringen och ansvaret till någon som alltid är sysselsatt. ”Sysslolösa 
människor förblir ofta sysslolösa även när de får något att göra. Livligt sysselsatta människor 
– om de är effektiva – är upptagna därför att de ständigt och regelbundet arbetar, och det är en 
sådan person du ska ge arbetsuppgifterna till.”11 
 
Om en arbetstagare önskar att avsäga sig ett delegerat ansvar har denne fullrätt att göra detta, 
och ansvaret återgår då till den som delegerat ut arbetsuppgiften. Även detta bör göras 
skriftligen och verifieras med underskrifter från båda parter.12 
 
 

3.4 Vilka problem upplever chefer med delegering och hur utförs 
delegering på bästa sätt? 

 
Att delegera ett ansvar kan för många upplevas som ett misslyckande i det egna arbetet. Men i 
strävan efter att klara av alla sina arbetsuppgifter och samtidigt överösas med nya resulterar 
dock alltid i slutändan med att det uppstår en ohållbar situation. Att delegera arbetsuppgifter 
till andra inom organisationen kommer i slutändan att bli nödvändigt. Om man upplever den 
allt högre arbetsbelastningen som en utmaning i stället för ett problem, kan det vara bra att 
veta att det vanligaste känsloläget före total utbrändhet är antingen desperation eller eufori.13 
För att undvika en allt för hög arbetsbelastning och risken för utbrändhet finns det några enkla 
steg som man kan gå igenom för att karlägga och organisera upp arbetet, så att en delegering 
och ansvarsfördelning underlättas och genomförs på bästa sätt. 
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11 Få mer gjort! Ett program för personlig effektivitet (2004) 
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Det första man bör göra är att kartlägga och analysera den tid som läggs ner på olika 
arbetsuppgifter, samt att analysera vilka kontakter som man har. Då kommer man att på ett 
överskådligtsätt att se vilka aktiviteter som är mest tidskrävande och se vilka kontakter man 
har och varför. När detta är gjort kan man på ett lätt sätt identifiera vilka aktiviteter som inte 
är värd all den tid som läggs ner på dem och vilka kontakter och typ av ärenden som skulle 
kunna delegeras ut till någon annan. Det mellanchefer generellt sett anser vara det största 
bekymret med delegering är:    
 

 Mellanchefen har ingen att delegera till. Alla tänkbara personer är redan överhopade 
av arbete.  

 
 Mellanchefen får en strid ström av uppdrag från sin chef. Tiden räcker inte till för allt. 

 
 De uppgifter mellanchefen själv delegerar utförs inte med tillräcklig kvalitet.14 

 
Men för att komma runt dessa bekymmer och delegera på ett effektivt sätt kan man ta hjälp av 
några centrala punkter som gör att genomförandet av delegeringen sker på ett smidigt sätt. 
Den effektiva delegeraren utgår ifrån följande: 
 

 Hitta rätt person att utföra uppdraget. 
 Delegera på en gång, för att få tid att utföra uppdraget. 
 Sätt tydliga och klara mål och avgränsa delegeringen till den berörda uppgiften. 
 Överlämnar all information som behövs för att uppdraget ska kunna utföras. 
 Försäkrar sig om att medarbetaren har fått uppgiften klar för sig innan han eller hon 

påbörjar den. Be gärna om en repetering från den som fått delegeringen för att försäkra 
dig om att denna förstått uppgiften korrekt. 

 Gör regelbundna uppföljningar under arbetets gång. 
 Är tillgänglig för att svara på frågor och ge råd. 
 Tar på sig ansvaret men ger äran åt den som gjort jobbet. 
 Hjälper medarbetarna att utvecklas genom att efter hand ge utökat ansvar.15 
 

 
När detta är gjort och genomfört på ett strukturerat sätt kommer sannårligt arbetsbelastningen 
och det dagliga arbetet att upplevas som mindre betungande. Poängen med att göra en 
kartläggning, analys av arbetssituationen och delegera ut de arbetsuppgifter som man kan 
överlåta till någon annan i verksamheten är att man med större säkerhet kommer att kunna nå 
sina mål och det blir enklare att leva upp och följa de mål och visioner som finns från 
företagsledningen. En bra överblick fås över verksamheten som du ansvarar för och du 
kommer att se vilka arbetsmoment som kommer att behöva ändras, justeras och du ser mer 
konkret vilka åtgärder som behöver sättas in.16 

 
14 ABC för mellanchefer (2004) 
15 Få mer gjort! Ett program för personlig effektivitet (2004 
16 Praktisk Verksamhetsutveckling – inriktad på engagemang, kvalitet och snabba resultat. (1998) 



 

4 Varför delegerar inte filialchefer inom Stena arbetsuppgifter? 
 
När man tittar på det sammanställda materialet som finns över vad filialcheferna på Stena 
Recycling region norr anser om deras arbetsbelastning, konstaterar man tämligen fort att det 
finns ett generellt behov av att delegera arbetsuppgifter för att minska på filialchefernas 
arbetsbelastning. Vad som gjort att filialcheferna har belastats med denna höga arbetsbörda 
har sin grund i följande.    
 

1. Det ställs nya hårdare krav från huvudkontoret vad gäller kvalitet, miljö och säkerhet. 
2. Nya rutiner kring detta införs och arbetsbelastningen ökar. 
3. Ett nytt administrativtdatorsystem är infört och upplevs krångligt (RMT+). 
4. Det finns för lite folk och resurser för att leva upp till de nya kraven. 
5. Det är små filialer i regionen vilket gör det svårt att delegera arbetsuppgifter. 

 
Dessa är de huvudsakliga orsakerna till att filialchefer inom Stena Recycling region norr 
upplever att de har en hög och ibland stressande arbetsbörda. Stenakoncernens ledning har 
som mål att minska arbetsplatsolyckorna och tillbuden med 80% fram till år 2012, vilket 
innebär att man är nere på endast sju olyckor per år inom hela koncernen.17 Till detta har man 
tillfört nya rutiner och arbetsmoment som skall administreras och läggas in på Stenas intranät 
där alla inom koncernen kan se vad som gjorts på respektive filialer. Detta fungerar dock inte 
i dagsläget, då kunskaperna i det nya administrativa systemet inte finns hos filialcheferna. Det 
i samband med att man inte har delegerat ut arbetsuppgifter leder till att filialcheferna 
upplever en negativ stress, då arbetsmomenten inte blir slutförda och att det ofta efterfrågas 
inrapportering på genomförda moment från huvudkontoret. Stressen gör att arbetet ibland blir 
genomfört på ett ostrukturerat sätt och att arbetsbelastningen upplevs som betungande då 
kunskapen för att slutföra de nya rutinerna inte finns. Detta har gjort att tänkta kundbesök hos 
blivande- och befintliga kunder blivit en del av filialchefsarbetet som har blivit åt sidosatt, då 
de andra arbetsmomenten stjäl tid och onödigt mycket resurser. Här har man kommit till den 
delen som gör att Stenas resultat kommer att påverkas negativt om denna del blir åt sidosatt 
allt för länge, i form av tappade kunder och minskade intäkter. 
 
 

4.1 Vad kan man göra för att bli bättre på att delegera inom Stena 
Recycling? 

 
När högre chefer får ge deras syn på varför delegeringar inte genomförs blir svaret ofta att det 
skulle bli övermäktigt för de medarbetare som får delegeringen på grund av att de redan har 
en hög arbetsbörda.18 Trots detta finns det nästan alltid tid att frigöra eller omfördela när man 
verkligen vill och det gäller att ifrågasätta arbetsbelastningen eller arbetssättet i stället för att 
köra på i gamla fotspår.19 
Detta är någonting som filialcheferna på Stena Recycling bör ta till sig och reflektera över. 
För i långa loppet kommer de att bli tvungna att delegera ut arbetsuppgifter för att inte hela 
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verksamheten skall bli lidande i slutändan. Eftersom vanan att skjuta upp saker till ett senare 
tillfälle förmodligen slösar bort mer tid på arbetsplatsen än någonting annat.20 
 
Den första åtgärden som skulle kunna genomföras för att få till en förändring och minskad 
arbetsbelastning för filialcheferna hos Stena Recycling är att börja delegera arbetsuppgifter. 
Möjligheterna till att delegera arbetsuppgifter som kräver kunskap i det interna 
administrationssystemet är inte är att tänka på i dagsläget då inte filialcheferna har denna 
kunskapen själva. Således kan de inte heller gå in och stötta eller ens genomföra en delegering 
till någonting som det inte finns kunskaper, befogenheter eller de resurserna som krävs för att 
handskas med detta system. Här borde man i stället se över organisationen som finns på de 
olika filialerna och med hjälp av huvudkontoret diskutera sig fram till en lösning på detta 
problem. Då detta är ett krav som är ställt från företagsledningens sida borde det inte vara 
omöjligt att finna de ekonomiska resurserna som krävs för att utbilda, ge de resurser och 
befogenheter som krävs för att någon med en arbetsledanderoll skulle kunna ansvara för 
inrapportering i detta system. 
 
På de filialer där det bara jobbar en filialchef och arbetstagare som sköter om produktionen på 
gården och där det saknas folk med arbetsledanderoller och administrativ personal får detta 
ske under en längre tidsperiod. Där bör man se över behovsfrågan och utreda om det kommer 
att behövas tillsättas personal med en arbetsledanderoll som kan ta på sig detta eller om det är 
nödvändigt med utbildning av filialchefen för att få detta att fungera.  
  
På de filialer där det finns anställda i en arbetsledanderoll är detta ett mindre problem då en 
internutbildning av administrationssystemet inte är allt för tids- eller resurskrävande och 
borde gå att genomföra. Vilket leder till att man får en anställd i en arbetsledanderoll som får 
de kunskaperna som krävs, befogenheten och ansvaret att se till att detta sker i linje med de 
mål och visioner som ställs från företagsledningens sida.  
 
Även om filialcheferna delegerar ut detta arbetsmoment kommer de fortfarande att ansvara 
för att det systematiska arbetsmiljöarbetet fungerar och för att inte tappa kontrollen över detta 
bör en avrapportering ske i samband med de månadsmöten som hålls. Men kanske även med 
tätare intervaller i startskedet, så att man ser att allting börjar fungera som det är tänkt. 
Filialcheferna kommer då att få en avstämning på att arbetet är gjort och behåller fortfarande 
den kontrollen över verksamheten som de kan vara rädda för att tappa, men de slipper den 
tiden det tar att genomföra arbetet. Vilket gör att de får mer tid över till andra arbetsmoment 
som de behöver lägga mer tid på för att få filialen att fungera optimalt. För att få till en 
omgående avlastning av filialchefernas arbetsuppgifter bör även delegering i det dagliga 
arbetet ute på filialerna genomföras. Detta behöver inte nödvändigtvis göras genom en direkt 
delegering av arbetsuppgifter till arbetstagarna på respektive filial. Utan kan i stället ske 
genom en ändrad arbetsbeskrivning av deras nuvarande arbetsuppgifter. Mycket i det 
systematiska arbetsmiljöarbetet bottnar i att det finns en god dokumentation och uppföljning 
på allting som rör arbetet som sker inom filialen. 
 
I dagsläget är det arbetstagarna som utför besiktningar, kontroller och daglig tillsyn av 
arbetsmaskiner och utrustning som används inom företaget. Skulle en mindre ändring av 
dessa moment genomföras så att arbetstagarna även noterade att kontrollerna och tillsynen är 
genomförda, skulle det finnas ett bra underlag för filialcheferna att ta del av och diskutera 
med arbetstagarna på de kommande månadsmötena. Detta behöver inte bli någonting 
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tidskrävande i det dagliga arbetet utan det räcker med en enkel notering om att alltig fungerar 
som det ska, eller att någonting avviker från det normala. Då får filialcheferna en rapport om 
detta vid månadsmötena och kan utreda vad som inte fungerar tillfredställande och vad som 
fungerar bra. Då detta dokumenterats finns det sen som ett bra underlag till en uppföljning 
och eventuella åtgärder som bör genomföras underlättas. Detta i sin tur frigör tid och minskar 
på arbetsbelastningen för filialchefen som endast tar del av de dokumenten och noteringarna 
som finns för det som skett på filialen under månaden. Detta skapar en god översikt för 
filialchefen när denne redovisar hur det systematiska arbetsmiljöarbetet fungerar på 
anläggningen.    
 
För att ytterligare tydliggöra arbetsmiljöarbetet är det lämpligt att kartlägga och strukturera 
upp de arbetsmomenten som ingår i det årliga systematiska arbetsmiljöarbetet på den egna 
filialen. Vilket skapar en överskådlig bild för alla anställda på filialen om vad som kommer att 
krävas och som kommer att genomföras under året. Utifrån den kartläggningen som sker på 
varje filial kommer förutsättningarna att få det systematiska arbetsmiljöarbetet att fungera att 
skilja sig åt och alla får strukturera upp det egna arbetet utefter de förutsättningar och resurser 
som finns på filialen.  
 
Se därefter till att det finns en tydlig ansvarsfördelning för det praktiska genomförandet av 
alla åtgärder som kartlagts och där det går att förflytta ansvaret ner till arbetstagarna. Sätt 
namn på vem som är ansvarig för varje åtgärd och när den planeras vara genomförd. Se dock 
fortfarande till att någon form arbetsledare fungerar som en uppföljningsansvarig och håller 
ett samlat grepp om hur förändringsarbetet fortlöper.21 Men kräv även hjälp från 
företagsledningen om ni inser att någonting inte kommer gå att genomföras i enlighet med de 
lagar och förordningar som regleras från Arbetsmiljöverkets sida.  
 
När dessa inledande förändringar är gjord och har fått smälta in som en naturlig del i det 
dagliga arbetet, kommer filialcheferna med stor säkerhet upptäcka att det tack vare detta har: 
    

 Fått mer tid över att fokusera på kundbesök och andra aktiviteter. 
 Fått hjälp att fokusera på det som är viktigast. 
 Bidragit till att personalen utvecklas kunskapsmässigt och ger dem bättre 

självförtroende i arbetsmomenten. 
 Fått mer tid över att jobba med personalens utveckling, som coach och mentor. 
 Skapar naturliga tillfällen att ge uppmuntran och beröm. 
 Ger tydlig dokumentation av sämre arbetsinsatser, som kan behöva ses över. 
 Säkerställer goda resultat.22

 
21 Praktisk Verksamhetsutveckling – inriktad på engagemang, kvalitet och snabba resultat (1998) 
22 Delegera! Du behöver inte göra det själv (2004) 



 

5 Diskussion & slutsatser  
 
Att det i dagsläget ligger en hög arbetsbelastning på filialcheferna inom Stena Recycling i 
region norr, ser jag som ett resultat av de högt ställda kraven som tillkommit från 
huvudkontoret. Det är fortfarande småfilialer på många håll i regionen och resurserna och 
kompetensen för att handskas med de nya kraven har inte utvecklats i samma takt som de mål 
och visioner som finns. Att företagsledningen ökar kraven på de anställda är kanske helt 
nödvändiga för att företaget ska fortsätta att vara ett ledande återvinningsföretag i Sverige, 
vilket även ger en seriös bild av Stena som företag. Att Stenakoncernen ska minska sina 
olyckor med 80% fram till år 2012 får ses som ett led i detta arbete. Men där bör Stenas 
ledning även fundera över om de ska anställa fler arbetstagare för att minska de höga 
arbetsbelastningarna som upplevs i dagsläget. En hög arbetsbelastning är även det en 
bidragande orsak till att en olycka sker.  
 
För att komma till rätta med den höga arbetsbelastningen som råder för närvarande på de 
olika filialerna, är det en god ide att börja kartlägga det systematiska arbetsmiljöarbetet och de 
områden och punkter som ingår i detta arbete. Detta skulle överskådliggöra delar av det 
arbetet som en filialchef ansvarar för och eventuellt skapa en större förståelse för vad de 
innebär. Förståelsen skulle öka både hos arbetstagarna på respektive filial, men även för 
företagsledningen. Det är lätt att säga att det råder en hög arbetsbelastning. Men svårt att få 
utomstående att förstå vad arbetet och ansvaret innebär om man inte kan redovisa detta på ett 
överskådligt sätt. Skulle varje filial sammanställa alla de händelser som sker under ett år på 
filialen och som ingår i det systematiska arbetsmiljöarbetet skulle de få en bra grund att utgå 
ifrån när det gäller delegering av arbetsuppgifter. Detta kartläggandearbete kan vara 
tidskrävande innan det är sammanställt, men det är ändå värt tiden och mödan det tar - till en 
liten kostnad, i jämförelse med vad det kan kosta att missa till exempel en besiktning av något 
slag och sedan tvingas betala ett bötesbelopp vid en eventuell kontroll från ansvarig 
myndighet. På detta sätt minimerar man risken med att inte hinna med eller missa en 
inrapportering till huvudkontoret och ansvariga kontrollmyndigheter.  
 
Delegeringen av arbetsuppgifter bör dock inte göras om det på förhand är dömt att misslyckas 
på grund av personalbrist eller att en arbetstagare är ovillig att ta på sig ansvaret för en 
uppgift. Detta blir ingen avlastning för filialchefen utan det gör endast att merarbete kommer 
att uppstå, då någon måste ”städa upp” och utföra den delegerade arbetsuppgiften korrekt. 
 
Därför anser jag att en delegering endast skall ske till en arbetsledare eller annan person inom 
företaget som har motivationen för att ta på sig ett ansvar. Men framför allt ska denne ha de 
befogenheter och resurser som krävs för att ha möjlighet att utföra en åtgärd. Dock löses inte 
problemet med den höga arbetsbelastningen automatiskt genom att man delegerar ut ansvar. 
Det kan på kortsikt bli en arbetsavlastning för filialcheferna, men i takt med att Stena 
Recycling växer i Sverige kommer arbetsuppgifterna fortsätta att öka på ett eller annat sätt. 
Vilket i slutändan blir ohållbart om man inte anställer fler personer som kan arbeta i en 
administrativ eller arbetsledande roll. 
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