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Abstract 

Holm, Johan, Ett hållbart arbetsliv – Arbetsgivarens rättsliga ansvar för arbetsmiljö och 
rehabilitering. A Sustainable Working Life: The Employer’s Legal Responsibility for 
Occupational Health and Safety, Working Environment, and Rehabilitation. Cityprint i Norr AB, 
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This doctoral thesis investigates and analyses the Swedish employers’ legal responsibility for the 
work environment and rehabilitation efforts. The focus of analysis is on the legal requirements to 
be met by the employer and the legal mechanisms available to enforce the requirements. 

The measures the employer must take regarding the work environment and rehabilitation are 
regulated by different types of rules that impose some clear and some less clear requirements. Some 
rules are statutory, and some instead have been imposed by governmental regulations. In order to 
define the responsibilities of the employer, this study categorizes all of these requirements 
according to their design: they may constitute specification standards, performance standards, 
process-based standards, or general duties. To define the employers’ legal responsibility, the 
conditions that must be fulfilled for the legal enforcement of the requirements also need to be 
clarified. Enforcement is accomplished through, among other mechanisms, injunctions, fines, 
criminal sanctions and employment protection rules. 

The study describes and demonstrates the links between, on the one hand, the design of the 
requirements and, on the other hand, the legal possibilities for enforcement. It also shows that an 
employer’s overall legal responsibility for the working environment and rehabilitation is complex. 
There are differences in the design and functioning of the employer’s proactive responsibility – the 
responsibility to prevent ill health and to promote health – and the reactive responsibility – 
responsibility for rehabilitation. There are also major differences in the regulation of different 
aspects of work environments, with rules varying based on types of work done and risks faced, and 
based on how the organizational rehabilitation responsibility is designed compared to the 
responsibility for the individual worker’s rehabilitation. The study also clarifies how the legal 
regulation of the employer’s responsibility for the work environment and for rehabilitation can 
contribute to the overall policy objective of ensuring for every worker a sustainable working life. 
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Förord 

När avhandlingsskrivandets vedermödor ska beskrivas brukar mer eller mindre lång-

sökta metaforer användas. Det är kunskapsresor som genomförs, guld som vaskas 

fram eller katedraler som bakas. Mitt eget tillägg till genren är att 

avhandlingsskrivande är som att cykla i skogen. Ena stunden flödar hjulen över en 
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Jag vill också särskilt tacka Niklas Selberg för ditt arbete som närläsare på mitt 

mittseminarium och även för kommentarer på mitt manus i andra sammanhang. Din 

grundliga läsning och dina kreativa kommentarer var mycket värdefulla. Tack också 

till Thomas Erhag som var närläsare på slutseminariet, dina kommentarer för-

bättrade texten i stor utsträckning. 

Stort tack till Elizabeth Perry för språkgranskning av engelsk sammanfattning och 

abstract. 

Juridiska institutionen vid Umeå universitet är en trivsam och chosefri arbetsplats 

med högt till tak och spännande samtal vid fikabordet. Tack alla kollegor för att ni 

gör det roligt att komma till jobbet varje dag!  

Särskilt tack till mina arbetsrättskollegor på institutionen, Anderz, Örjan, Carin 

och Staffan som alla i olika sammanhang har läst delar av manus och kommit med 

kloka synpunkter och kommentarer. 



 

Tack till Markus Naartijärvi och Johan Lindholm som ansvariga för forskar-

utbildning respektive forskningsfrågor vid institutionen har varit flexibla och under-

lättat forskarstudierna på alla möjliga vis. 

Tack också till alla doktorandkollegor, tidigare och nuvarande. Avhandlings-

skrivandet är i mycket ett ensamt arbete, men genom att dela både svårigheter och 

glädjeämnen i arbetet med er har det blivit mindre ensamt. Särskilt viktigt har ert 

stöd varit under de senaste ett och ett halvt åren av covid-pandemi. Genom ur-och-

skur luncher, WhatsApp-grupper, Zoom-afterwork med musikquiz, teams-chattar 

och digitala möten har ni känts närvarande hela tiden. Marie, Ulf, Lena, Elizabeth, 

Ida, Gabriella, Johanna, Elin, Victoria, Emil, Marina, Marlene, Alexander, Amanda, 

Martina, Anton, Sebastian, Catrine, Isak och Sara, utan er hade detta varit så mycket 

svårare men särskilt tråkigare! 
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Jag vill också tacka alla medlemmar i det nationella nätverket för arbetsrätts-

forskare. Jag har lagt fram texter i olika sammanhang och fått mycket uppmuntran 
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Jag vill också tacka Niklas Selberg och Erik Sjödin för webbinarieserien i 
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SFB Socialförsäkringsbalk (2010:110) 

SOU Statens offentliga utredningar
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1 Inledning 

I denna avhandling studeras arbetsgivarens rättsliga ansvar för arbetsmiljö och 

rehabilitering.1 Detta ansvar syftar till att uppnå ett hållbart arbetsliv där så få som 

möjligt drabbas av ohälsa i arbetet och där återgång i arbete vid sjukdom sker så fort 

som möjligt. Målet om ett hållbart arbetsliv ingår som en del av de globala målen för 

hållbar utveckling som FN antog år 2015 inom ramen för Agenda 2030.2 Ett av 

hållbarhetsmålen handlar om anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt och 

det finns delmål om full sysselsättning, anständiga arbetsvillkor och trygg och säker 

arbetsmiljö för alla.3 

Tyvärr återstår mycket för att målet om ett hållbart arbetsliv ska realiseras. Enligt 

den internationella arbetsorganisationens (ILO) uppskattningar dör fler än 2,7 

miljoner människor av arbetsrelaterade olyckor eller sjukdomar varje år. Varje år 

inträffar också fler än 370 miljoner arbetsolyckor. Förutom det stora mänskliga 

lidande som enskilda åsamkas så beräknas kostnaderna för bristfälliga arbetsmiljöer 

globalt uppgå till cirka 4 procent av världens samlade BNP.4 

Även i Sverige är bristfällig arbetsmiljö och arbetsrelaterad sjukfrånvaro ett 

problem. Varje år dör tusentals personer på grund av arbetsrelaterade sjukdomar 

och fyrtiotal personer på grund av arbetsolyckor.5 Bristande arbetsmiljö och sjuk-

frånvaro leder till negativa konsekvenser, inte bara för arbetstagare utan också för 

arbetsgivare och samhället i stort. Arbetsrelaterade olycksfall och sjukdomar har i 

Sverige beräknats orsaka kostnader om 164 miljarder kronor per år.6 Bristfälliga 

 
1 Forskningen som ligger till grund för avhandlingen har bedrivits inom ramen för det tvärvetenskapliga 

forskningsprojektet ”Ett hållbart arbetsliv: Arbetsgivares rättsliga ansvar och faktiska åtgärder för 

förebyggande av ohälsa och rehabilitering” (Forte diarienummer 2016-00792).  
2 Förenta Nationerna, Transforming our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development, A/RES/70/1, 

25 september 2015. 
3 Hållbarhetsmål 8 och delmål 8.5 och 8.8. 
4 International Labour Organization, Safety and Health at Work, åtkomstdatum 2020-09-28, 

https://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/lang--en/index.htm. 
5 Arbetsmiljöverket, Statistik om dödsolyckor i arbetet, åtkomstdatum 2020-09-28, https://www.av.se/ 

arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/arbetsmiljostatistik-officiell-arbetsskadestatstik/statistik-om-

dodsolyckor-i-arbetet/ och Arbetsmiljöverket [Martin Andersson, Lisbeth Slunga Järvholm och Bengt 

Järvholm], Arbetsrelaterad dödlighet - delrapport 1, Kunskapssammanställning Rapport 2019:3. 
6 Arbetarskydd, Fyra procent av BNP: Miljardnota för dålig arbetsmiljö, åtkomstdatum 2017-10-30, 

https://www.arbetarskydd.se/arbetsmiljo/fyra-procent-av-bnp-miljardnota-for-dalig-arbetsmiljo-

6880175. 



 

 15 

arbetsförhållanden leder till kostnader för arbetstagarna genom lägre inkomster. 

Arbetsgivare drabbas av minskad produktivitet, sjuklönekostnader, rehabiliterings- 

och arbetsanpassningskostnader och kostnader för att rekrytera och lära upp ny 

personal. Det allmänna står för sjukvårdskostnader och kostnader för den allmänna 

sjukförsäkringen.7 Det kan därför beskrivas som ett gemensamt intresse för arbets-

givare, arbetstagare och det allmänna att minska sjukfrånvaron. Ansvaret för att 

förebygga arbetsrelaterad ohälsa och att främja återgång i arbete är också delat 

mellan arbetstagaren, arbetsgivaren och det allmänna. 

Arbetsgivaren ansvarar för arbetsmiljön och viss arbetslivsinriktad rehabilitering. 

Det allmänna utövar kontroll över arbetsmiljön hos arbetsgivarna genom Arbets-

miljöverket, står för medicinsk rehabilitering genom hälso- och sjukvården och 

samordnar rehabiliteringsarbetet genom Försäkringskassan. Arbetstagarna har en 

skyldighet att medverka i arbetsmiljöarbetet. 

Olika åtgärder har vidtagits för att minska sjukfrånvaron med syftet att minska 

det offentligas kostnader. Under flera år var fokus på att öka incitamenten för åter-

gång i arbete hos arbetstagarna genom att göra det svårare att kvalificera till ersätt-

ning och genom en urholkning av ersättningsnivåerna.8 Nu har dock intresset åter-

igen riktats mot arbetsgivarnas roll i att uppnå ett hållbart arbetsliv, där så få som 

möjligt drabbas av ohälsa i arbetet och att återgång i arbete vid sjukdom sker så fort 

som möjligt. Genom att främja hälsa, förebygga ohälsa och företa adekvata rehabi-

literingsinsatser, bland annat med stöd av företagshälsovården, antas arbetsgivaren 

inte endast kunna medverka till sänkta sjuktal, utan även förlänga arbetslivsdeltagan-

det för äldre arbetskraft.9 Därför diskuteras arbetsgivarens ansvar för en god arbets-

miljö, och ett hållbart arbetsliv, alltmer utifrån aspekter som riskfaktorer och frisk-

faktorer.10 

 
7 Det allmänna är synonymt med offentlig sektor och utgörs av stat, regioner och kommuner.  
8 Se Angelica Börjesson, (R)evolutionära idéer: förändring i svensk sjukförsäkringspolitik 1995–2015 

(Göteborg: Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet, 2018), s. 274–287. 
9 Se bland annat SOU 2011:63 Framgångsrik företagshälsovård: möjligheter och metoder, Studiehandbok från 

FHV-delegationen, SOU 2015:21 Mer trygghet och bättre försäkring, Slutbetänkande av parlamentariska 

socialförsäkringsutredningen, Peter Andersson, Vidta alla åtgärder som behövs: en rättsvetenskaplig studie av 

arbetsgivarens ansvar att förebygga stressrelaterad ohälsa och uppnå en god psykosocial arbetsmiljö (Stockholm: Jure, 

2013) Anita Pettersson-Strömbäck, ”Psychosocial factors – an exposure difficult to measure”. Barents 

Newsletter on Occupational Health and Safety, nr 2 2014, s. 38–40 och Regeringens skrivelse 2020/21:92. En 

god arbetsmiljö för framtiden – regeringens arbetsmiljöstrategi 2021–2025. 
10 Bet. 2014/15:AU8, Arbetsmiljö, SOU 2002:5, En handlingsplan för ökad hälsa i arbetslivet. Slutbetänkande 

av Utredningen om Handlingsplan för ökad hälsa i arbetslivet och SOU 2015:21. 
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Problem med arbetsmiljön har också en könsdimension.11 När det gäller allvarliga 

olyckor och olycksfall så är män och mansdominerade branscher överrepresente-

rade.12 Även sjukfrånvaron uppvisar skillnader utifrån exempelvis kön, yrkesgrupper 

eller branscher.13 Kvinnors sjukfrånvaro är betydligt högre än mäns, något som antas 

bero på att kvinnors arbetsmiljörisker inte synliggörs och åtgärdas på ett 

tillfredsställande sätt och att arbetsmarknaden är starkt könssegregerad. Kvinnor 

arbetar i högre utsträckning med ensidiga och repetitiva arbetsuppgifter eller med 

psykosocialt belastande uppgifter, och skyddsutrustning eller arbetsstationer är 

sällan anpassade för kvinnor.14 En alternativ eller parallell förklaring är föräldraskap, 

eftersom kvinnors sjukfrånvaro ökar när de blir föräldrar.15 Samtidigt visar under-

sökningar att män och kvinnor inom kvinnodominerade verksamheter, som vård, 

omsorg och skola, uppvisar samma grad av ohälsa, vilket torde innebära att det inte 

är individens biologiska kön som förklarar utfallet utan kontextuella faktorer.16 Det 

finns även generella skillnader i sjukfrånvaro mellan yrkesgrupper. Exempelvis har 

anställda i ledningspositioner, eller yrken där det krävs akademisk utbildning, lägre 

ersatt sjukfrånvaro än yrken med låga eller inga krav på högskoleutbildning.17  

Även skillnader mellan anställda i privat och offentlig sektor har uppmärksam-

mats. Offentligt anställda löper en högre risk att påbörja ett sjukfall, oaktat faktorer 

som ålder, kön, utbildning, yrke och inkomst, jämfört med anställda i privat sektor. 

Psykosocial problematik är vanligare bland offentliganställda män än bland män 

 
11 Se Staffan Marklund, Malin Bolin, och Jan von Essen, ”Can individual health differences be 

explained by workplace characteristics?—A multilevel analysis”, Social Science & Medicine, nr 3 2008, s. 

650–662, Björn Johnson, Kampen om sjukfrånvaron (Lund: Arkiv, 2010), Försäkringskassan, 

Sjukskrivningar i olika yrken under 2000-talet, Socialförsäkringsrapport 2012:14, Försäkringskassan, 

Sjukskrivningar 60 dagar eller längre, Socialförsäkringsrapport 2015:1 och Försäkringskassan, Studier om 

könsskillnader, Socialförsäkringsrapport 2015:7. 
12 Arbetsmiljöverket, Dödsolyckor i arbetet 1955-2019 efter kön, åtkomstdatum 2021-02-15, https:// 

www.av.se/globalassets/filer/statistik/arbetsmiljostatistik-dodsolyckor-i-arbetet-kon-1955-2019.pdf 

och Arbetsmiljöverket, Antal dödsfall i arbetsolyckor efter näringsgren 2010-2019 åtkomstdatum 2021-02-15, 

www.av.se/globalassets/filer/statistik/arbetsmiljostatistik-dodsolyckor-i-arbetet-ngr-2010-2019.pdf. 
13 Se Försäkringskassan, Sjukfrånvaro i psykiatriska diagnoser. En registerstudie av Sveriges arbetande befolkning 

i åldern 20–69 år, Socialförsäkringsrapport 2020:8, s. 23–46. 
14 Arbetsmiljöverket, Kvinnors och mäns arbetsvillkor. Kunskapssammanställning 2016:2. 
15 Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering [Nikolay Angelov m.fl.], Kvinnors och mäns 

sjukfrånvaro, Rapport 2011:2 och Försäkringskassan, Socialförsäkringsrapport 2015:7. 
16 Arbetsmiljöverket, Kunskapssammanställning 2016:2, Försäkringskassan, Socialförsäkringsrapport 

2020:8 och Marklund, Bolin och von Essen, ”Can individual health differences be explained by 

workplace characteristics?”. 
17 Försäkringskassan, Socialförsäkringsrapport 2012:14. 
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anställda i privat sektor, vilket ytterligare stärker misstanken att skillnader i arbets-

miljö mellan olika sektorer och branscher förklarar skillnaderna i ohälsa mellan män 

och kvinnor.18 Skillnaderna antas bero såväl på arbetets utformning, där en större 

kontroll av det egna arbetet antas ge bättre förutsättningar för att hantera olika krav 

i arbetet, som demografiska faktorer. Generationsskiften har medfört att yngre 

människor med bättre hälsa blivit överrepresenterade inom vissa yrken eller 

branscher.19 Enligt den så kallade krav-kontroll-stödmodellen är det inflytande som 

arbetstagaren har över sin arbetssituation och det sociala stödet viktigare för arbets-

miljön än om det ställs höga eller låga krav i arbetet.20 Modellen anger att de mest 

gynnsamma arbetsförhållanden för arbetstagarnas hälsa är sådana där arbetet inne-

bär mycket inflytande och låga eller höga krav (lågstress- respektive aktiva arbeten) 

i kombination med högt socialt stöd. Modellen har även gott empiriskt stöd.21 Andra 

förklaringsmodeller till sjukfrånvaron är arbetslivets föränderlighet, ökade krav på 

flexibilitet i arbetslivet samt slimmade personalstyrkor i ekonomiskt hårt pressade 

organisationer.22 

Det har länge funnits en strävan att lösa arbetsmiljöproblem och underlätta ar-

betstagarnas återgång i arbete genom rättslig reglering. Arbetsmiljöregler har funnits 

i vart fall sedan industrialismens genombrott.23 Bakgrunden till den moderna arbets-

miljölagstiftningen står att finna i arbetstidsregleringen för kvinnor och barn som 

infördes under 1700- och 1800-talen. Det gäller såväl för europeisk, nordisk som 

 
18 Se Försäkringskassan, Socialförsäkringsrapport 2020:8. 
19 Robert Karasek och Töres Theorell, Healthy work: stress, productivity, and the reconstruction of working life 

(New York: Basic Books, 1990), Töres Theorell, ”After 30 years with the demand-control-support 

model - how is it used today? Introduction”, Scandinavian Journal of Work Environment & Health, 

supplement 6 2008, s. 3–5 och Försäkringskassan, Socialförsäkringsrapport 2012:14. 
20 Karasek och Theorell, Healthy work, J V Johnson och E M Hall, ”Job Strain, Work Place Social 

Support, and Cardiovascular Disease: A Cross-Sectional Study of a Random Sample of the Swedish 

Working Population”, American Journal of Public Health, nr 10 1988, s. 1336–1342 och Robert A Karasek, 

”Job Demands, Job Decision Latitude, and Mental Strain: Implications for Job Redesign”, 

Administrative Science Quarterly, nr 2 1979, s. 285–308. 
21 Töres Theorell, Är ökat inflytande på arbetsplatsen bra för folkhälsan?: kunskapssammanställning (Stockholm: 

Statens folkhälsoinstitut, 2003). 
22 Se Staffan Marklund m.fl., ”Vad kan förklara den höga sjukfrånvaron? Försök till syntes”, i Den höga 

sjukfrånvaron - problem och lösningar, red. Staffan Marklund m.fl. (Stockholm: Arbetslivsinstitutet, 2005), 

s. 335–343, och Ds 2000:54, Ett föränderligt arbetsliv på ont och gott. 
23 Hjalmar Sellberg, Staten och arbetarskyddet 1850–1919: en studie i svensk socialpolitik (Uppsala, 1950), s. 

11. 
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svensk arbetsmiljölagstiftning.24 Arbetsmiljölagstiftning, som i någon mån liknar den 

moderna, kan inte ska sägas ha funnits i Sverige förrän på 1850-talet.25  

I arbetsrätten i stort brukar man tala om en svensk eller nordisk modell av arbets-

marknadsreglering. Modellen bygger på starka arbetsmarknadsparter med hög 

organisationsgrad där kollektivavtalet utgör stommen i arbetsmarknadssystemet. 

Särskilt i Sverige har lönebildningen skötts relativt självständigt av arbetsmarknadens 

parter.26 Då den första arbetsmiljöregleringen infördes innan de fackliga organisat-

ionerna hade någon större betydelse i samhället har regleringen fått vissa särdrag 

som skiljer den från den övriga arbetsrätten.  

Till skillnad från övriga delar av arbetsrätten återfinns reglerna som reglerar 

arbetsmiljö och rehabilitering framför allt i föreskrifter medan kollektivavtal har 

begränsad betydelse på området. Föreskrifterna på området är till största delen tving-

ande, varför möjligheterna för parterna på arbetsmarknaden att direkt utforma 

reglerna på området är små.27 Inflytandet för arbetstagarorganisationer sker framför 

allt genom det lokala arbetsmiljöarbetet där organisationerna utser representanter 

som ska företräda arbetstagarnas intressen i arbetsmiljöfrågor.28 Ansvaret för att 

bevaka lagstiftningens efterlevnad har sedan den infördes, efter engelsk förebild, 

framför allt vilat på statliga inspektörer.29 Sedan 1940-talet har också arbets-

miljöfrågorna bevakats lokalt genom skyddskommittén och skyddsombud utsedda 

av arbetstagarna eller arbetstagarorganisationer.30 Alltjämt gäller dock att det är 

 
24 Se Håkan Hydén, ”Arbetsmiljö”, i Den nordiska modellen: fackföreningarna och arbetsrätten i Norden - nu och 

i framtiden, av Niklas Bruun m.fl. (Malmö: Liber, 1990), s. 177. 
25 Sellberg, Staten och arbetarskyddet 1850–1919, s. 11. För framställningar över tidigare reglering på om-

rådet, se särskilt Mats Kumlien, Continuity and Contract: Historical Perspectives on the Employee’s Duty of 

Obedience in Swedish Labour Law (Stockholm: Institutet för rättshistorisk forskning, 2004) och Tore 

Sigeman, ”Från legostadgan till medbestämmandelagen — om huvudlinjerna i arbetsrättens 

utveckling”, Svensk Juristtidning, nr 1 1984, s. 875–92. Se även Peter Andersson, Vidta alla åtgärder som 

behövs: en rättsvetenskaplig studie av arbetsgivarens ansvar att förebygga stressrelaterad ohälsa och uppnå en god 

psykosocial arbetsmiljö (Stockholm: Jure, 2013), s. 98–101. 
26 Se Niklas Bruun, ”Den nordiska modellen för facklig verksamhet”, i Den nordiska modellen: 

fackföreningarna och arbetsrätten i Norden - nu och i framtiden, av Niklas Bruun m.fl. (Malmö: Liber, 1990), s. 

17–21. 
27 Arbetstagarorganisationer kan dock ha en viktig roll i att driva på eller "beställa" arbetsmiljöreglering, 

se Hydén, ”Arbetsmiljö”, s. 189. 
28 Arbetstagarorganisationer utser representanter i skyddskommitté (6 kap. 8 § andra stycket. AML) 

och utser skyddsombud (6 kap. 2 § andra stycket AML). 
29 Hydén, ”Arbetsmiljö”, s. 183. 
30 Christer Lundh och Christer Gunnarsson, Arbetsmiljö, arbetarskydd och utvärderingsforskning: ett historiskt 

perspektiv, (Lund: Wilber, 1987), s. 75, 78 ff. 
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staten, numera genom Arbetsmiljöverket, som har de huvudsakliga rättsliga medlen 

att genomdriva kraven på arbetsmiljön.  

Regleringen av arbetsmiljön innehåller såväl en proaktiv komponent med främ-

jande och förebyggande faktorer som en reaktiv komponent med faktorer som kan 

underlätta återgång i arbete. 

När det gäller de proaktiva faktorerna så var arbetsmiljöarbetet från början i prin-

cip bara inriktat på att reglera arbetstidsfrågor och att förhindra olyckor med dödlig 

eller lemlästande utgång. Arbetsmiljöarbetet har succesivt kommit att omfatta allt 

fler faktorer. Om faktorerna räknas upp efter när de har kommit att uppmärksam-

mas så har arbetsmiljöarbetet i tur och ordning kommit att inriktas på att motverka 

negativ inverkan av kemisk och fysikalisk belastning, ohälsa på grund av fysisk 

belastning, ohälsa på grund av psykosocial och organisatorisk påfrestning för att 

slutligen också innefatta hälsofrämjande arbete. Det stegvis utökade området för 

arbetsmiljöregleringen kan därför beskrivas som en trappa som de flesta länder går 

igenom i olika utvecklingsfaser.31 Kritik kan dock riktas mot indelningen i faser som 

alltför förenklad, bland annat på grund av att även psykosociala och organisatoriska 

faktorer kan leda till förhöjd risk för dödsfall.32  

Reaktiva faktorer, som arbetslivsinriktad rehabilitering och arbetsanpassning, kan 

ha betydelse för arbetstagares återgång i arbete. Återgång i arbete anses kunna 

underlättas om anpassningar av arbetet görs och individen får information, stöd och 

råd om vilka faktorer som försämrar respektive främjar hälsan och en hållbar arbets-

förmåga.33 Tidig återgång i arbete har visat sig betydelsefullt för att minska riskerna 

för en utslagning ur arbetslivet. Särskilt viktigt för att underlätta återgång i arbete är 

att det görs anpassningar på arbetsplatsen. De anpassningar som beskrivs som fram-

gångsrika är sådana som är skräddarsydda utifrån arbetstagarens behov och som 

 
31 Arbetsmiljöverket [Per Lindberg och Eva Vingård], Den goda arbetsmiljön och dess indikatorer, 

Kunskapsöversikt, Rapport 2012:7 s. 11 f. och Sellberg, Staten och arbetarskyddet 1850–1919. 
32 Jfr exempelvis Yamna Taouk m.fl., ”All-cause mortality and the time-varying effects of psychosocial 

work stressors: A retrospective cohort study using the HILDA survey”, Social Science & Medicine, vol. 

266 2020, s. 1–8, Isabelle Niedhammer m.fl., ”Psychosocial work exposures of the job strain model 

and cardiovascular mortality in France: results from the STRESSJEM prospective study”, Scandinavian 

Journal of Work, Environment & Health, nr 5 2020, s. 542–51 och Aleck Ostry m.fl., ”The impact of 

psychosocial work conditions on attempted and completed suicide among western Canadian sawmill 

workers”, Scandinavian Journal of Public Health, nr 3 2007, s. 265–71. Ett uppmärksammat exempel då 

man i vart fall kan anta att psykosociala och organisatoriska faktorer i arbetet bidrog till en 

socialsekreterares självmord är det så kallade Krokom-målet, Hovrätten för Nedre Norrland, dom 

2015-03-03, mål nr B 399-14. 
33 Ekberg, Kerstin. Faser i arbetslivsinriktad rehabilitering. Social-medicinsk tidskrift, nr 3 2009, s. 210–

219. 
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innebär att arbetstagaren får utföra meningsfullt och produktivt arbete. Det finns 

också stöd för att sjukfrånvaro kortas om det finns en tidig kontakt mellan vård-

givare och arbetsplats. Även tidig kontakt mellan den sjukskrivne och arbetsgivaren 

bedöms vara gynnsam för återgång i arbete.34 

Kopplat till målet om ett hållbart arbetsliv är också den centrala plats som arbete 

och sysselsättning har och har haft i Sverige som kan sammanfattas under begreppet 

arbetslinjen. Arbetslinjen har haft olika innebörd under olika tider men gemensamt 

har varit en strävan att individer ska arbeta i så stor utsträckning som möjligt och att 

denna strävan har format socialpolitik och arbetsmarknadspolitik.35 För att kunna 

upprätthålla arbetslinjen måste det finnas både ett förebyggande arbetsmiljöarbete 

och aktiva arbetsanpassnings- och rehabiliteringsåtgärder.36 Här kan det hållbara 

arbetslivet ses som en förutsättning för att arbetslinjen ska kunna upprätthållas. 

De regler som reglerar ansvaret för arbetsmiljö och rehabilitering rör relationen 

det allmänna-arbetsgivaren, arbetsgivaren-arbetstagare och det allmänna-

arbetstagare. De rättsliga relationerna på området kan beskrivas i följande bild:  

 

DET ALLMÄNNA 

 

 

 

 

 

ARBETSGIVAREN  ARBETSTAGARE 

Figur 1: Rättsliga relationer rörande ansvaret för arbetsmiljö och rehabilitering.37 

 

I denna studie är det arbetsgivarens ansvar som står i centrum, därför är det relat-

ionen mellan arbetsgivaren och det allmänna och relationen mellan arbetsgivaren 

och arbetstagare som kommer att behandlas. Då det är arbetsgivarens ansvar som 

behandlas, och inte arbetsgivarens rättigheter, är det främst en del av dessa relationer 

 
34 Se Ekberg, Kerstin. ”Arbetslivsinriktad rehabilitering”, i Arbets- och miljömedicin. En lärobok om hälsa 

och miljö, Upplaga 4, red. Christer Edling (Lund: Studentlitteratur, 2019), s. 128 ff. 
35 Se Malin Junestav, Arbetslinjer i svensk socialpolitisk debatt och lagstiftning 1930–2001, (Uppsala: Uppsala 

universitet, 2004) och Börjesson, (R)evolutionära idéer. Jfr även Elisabeth Svantesson, Riksdagsmotion 

2014/15:1537, Ett långt och hållbart arbetsliv, där anges: ”Ett hållbart arbetsliv är en viktig del av 

arbetslinjen.” 
36 Jfr prop. 1990/91:140, Arbetsmiljö och rehabilitering s. 28 f. och SOU 2002:5 Bilaga 2:6, s. 332 
37 Figuren är hämtad från Andersson, Vidta alla åtgärder som behövs, s. 86. 
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som behandlas – det allmännas och arbetstagarnas krav på arbetsgivaren och de 

genomdrivandemekanismer som är kopplade till kraven.  

När intresset för arbetsgivarens roll ökar så har också arbetsgivarens rättsliga 

ansvar alltmer hamnat i fokus. I flera betänkanden har föreslagits reformer av 

arbetsgivarens ansvar, vilka i vissa fall har lett till förändringar av reglerna på områ-

det.38 År 2016, efter nästan 30 år av diskussioner om behovet av en bindande 

föreskrift på det psykosociala området, infördes en föreskrift om organisatorisk och 

social arbetsmiljö.39 För närvarande pågår också ett omfattande arbete med att 

reformera Arbetsmiljöverkets föreskrifter med syftet att tydliggöra arbetsgivarens 

ansvar och att göra föreskrifterna lättare att överblicka och mer lättbegripliga.40 

Betydelsen av arbetsmiljön och arbetsgivarens rehabiliteringsarbete, skillnaderna 

i hur arbetsmiljön är utformad för olika grupper och den rättsliga aktiviteten på 

området pekar på behovet av rättsvetenskaplig analys. Kanske kan själva den rättsliga 

utformningen av arbetsgivarens ansvar påverka möjligheterna att komma till rätta 

med arbetsrelaterad ohälsa? Olika delar av den rättsliga regleringen på området – de 

olika krav som ställs på arbetsgivaren med syfte att uppnå ett hållbart arbetsliv och 

de olika genomdrivandemekanismer som används för att säkra att arbetsgivaren 

uppfyller kraven – verkar enligt skilda funktionssätt. Då kraven och genomdrivan-

demekanismerna inte alltid är kompatibla med varandra kan inkongruens uppstå och 

leda till att vissa krav inte är möjliga att genomdriva rättsligt. Hur dessa inkongruen-

ser uppstår och kan förklaras har att göra med konflikter mellan de funktionssätt 

och rationaliteter som kännetecknar de olika kraven och genomdrivande-

mekanismerna. Dessa komplexa rättsliga samband har inte studerats tidigare. Därför 

är det viktigt att analysera arbetsgivarens rättsliga ansvar för arbetsmiljö och rehabi-

litering. 

 
38 Se exempelvis SOU 2009:97, Marknadsorienterade styrmedel på arbetsmiljöområdet, med bland annat för-

slag på att arbetsmiljökrav skulle vara en del av alla offentliga upphandlingar, förslagen har inte genom-

förts, SOU 2011:57, En bättre arbetsmiljö genom effektivare sanktioner, genomförd genom prop. 2012/13:43, 

Effektivare sanktioner för arbetsmiljö- och arbetstidsreglerna och SOU 2016:82, En översyn av lagstiftningen om 

företagsbot, genomförd genom prop. 2018/19:164, Skärpta straffrättsliga sanktioner mot företag. 
39 AFS 2015:4. Se bland annat Peter Andersson, ”Stress som arbetsmiljörättsligt problem”, i Laval-

generationen: 2010-talets doktorsavhandlingar i arbetsrätt, red. Erik Sjödin och Niklas Selberg, (Uppsala: 

Iustus, 2019), s. 81–93, Maria Steinberg, ”Rättsliga aspekter på den psykosociala arbetsmiljön: En över-

sikt”, Ny Juridik, nr 3 2015, s. 57–75 och Maria Steinberg, ”Strength and Weakness of the Swedish 

Legislation Regarding to Psychosocial Risks”, i Psychosocial Risks in Labour and Social Security Law, red. 

Loïc Lerouge (Cham: Springer International Publishing, 2017), s. 105–21. 
40 Arbetsmiljöverket, Arbetsmiljöverkets förslag till ny regelstruktur, åtkomstdatum 2021-02-22, https:// 

www.av.se/om-oss/regel-och-foreskriftsarbete/regelfornyelse/arbetsmiljoverkets-nya-regelstruktur/. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Studiens övergripande syfte är att analysera arbetsgivarens rättsliga ansvar för arbets-

miljö och rehabilitering.41 

Arbetsgivarens rättsliga ansvar för arbetsmiljö och rehabilitering kan beskrivas 

som uppbyggt av två delar. Den ena delen är de rättsliga krav som ställs på arbets-

givaren att vidta åtgärder för att uppnå god arbetsmiljö och för att främja en återgång 

i arbete för arbetare som drabbats av ohälsa. Den andra delen är de rättsliga genom-

drivandemekanismer vilka används för att arbetsgivaren ska uppfylla kraven. 

Ansvaret består alltså av krav på arbetsgivaren gällande arbetsmiljö och rehabilitering 

som kan genomdrivas rättsligt.42  

De rättsliga kraven utgörs av samtliga mål och förhållanden som arbetsgivaren 

ska uppnå samt de åtgärder och procedurer de måste vidta, för att säkra en god 

arbetsmiljö och en effektiv rehabilitering. Det är fråga om rättsliga standarder för 

arbetsgivarens arbete med arbetsmiljö och rehabilitering. Genomdrivandet är de 

rättsliga mekanismer som verkar för att arbetsgivaren ska uppfylla kraven. Genom-

drivandet sker huvudsakligen genom rättsliga sanktioner som är direkt eller indirekt 

kopplade till kraven. 

Kraven delas in i proaktiva respektive reaktiva krav. Med proaktiva krav avses 

krav som ställs på arbetsgivaren för att förebygga ohälsa och främja hälsa hos 

arbetstagarna, där framför allt arbetsmiljökrav ingår. Med reaktiva krav avses krav 

på anpassning av arbetet och på rehabilitering, när arbetstagare drabbas av skada och 

sjukdom, i syfte att arbetstagare ska återgå i arbete. 

Genomdrivandemekanismerna delas in i offentligrättsligt genomdrivande: exem-

pelvis förelägganden, sanktionsavgifter och straffrättsliga sanktioner samt civil-

rättsligt genomdrivande: exempelvis skadestånd och arbetstagarens innehållande av 

arbetsprestation.  

  

 
41 En arbetsgivare är den som är motpart till en arbetstagare i ett anställningsförhållande. Det rör sig 

alltså om en huvudman i ett arbetsförhållande där den arbetspresterande parten är att anse som 

arbetstagare till huvudmannen. Det vill säga, den arbetspresterande parten inte är att betrakta som 

fristående uppdragstagare. Jfr Kent Källström och Jonas Malmberg, Anställningsförhållandet: inledning till 

den individuella arbetsrätten (Uppsala: Iustus, 2019), s. 40. Se även AD 1984 nr 141. Arbetsgivarbegreppet 

utvecklas närmare i avsnitt 2.1. 
42 Se avsnitt 2.3 för en utförligare diskussion om studiens ansvarsbegrepp.  
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Syftet uppfylls genom att tre frågeställningar besvaras: 

1. Vilka proaktiva och reaktiva rättsliga krav ställs på arbetsgivaren gällande arbetsmiljö och 

rehabilitering och hur är dessa krav rättsligt definierade? 

2. Vilka rättsliga mekanismer kan användas för att genomdriva kraven, hur fungerar dessa 

genomdrivandemekanismer och vilken utformning måste de rättsliga kraven ha för att respektive 

genomdrivandemekanism ska bli tillämplig? 

3. Vilka av de rättsliga krav som ställs på arbetsgivaren gällande arbetsmiljö och rehabilitering 

kan genomdrivas genom respektive genomdrivandemekanism och vilka krav saknar möjlighet till 

rättsligt genomdrivande? 

1.2 Avgränsningar 

Studien är begränsad till att studera arbetsgivarens rättsliga ansvar för arbetsmiljö 

och rehabilitering enligt svensk rätt.43 Det rör sig om rent intern svensk rätt, men 

även EU-rätt, Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna och viss folkrätt 

behandlas i den mån den har betydelse för det ansvar som åläggs arbetsgivaren.  

Då studien inte omfattar ansvaret för andra än arbetsgivaren faller ansvaret för 

huvudmannen i förhållande till andra arbetspresterande parter än arbetstagare 

utanför syftet. Även om arbetsgivarbegreppet och vilken verksamhet det omfattar 

kan variera mellan de olika typerna av krav är det den kontraktuella arbetsgivaren i 

ett arbetsgivar-arbetstagarförhållande som avses när inget annat anges. Krav som 

läggs på andra skyddsansvariga än den kontraktuella arbetsgivaren faller utanför 

framställningen. Ansvaret för fristående uppdragstagare som utför arbete för huvud-

mannen behandlas därför inte. Samordningsansvaret för den som råder över ett 

arbetsställe behandlas heller inte. 

Det är alltså arbetsgivarens ansvar i förhållande till arbetstagarna som är föremålet 

för studien. Särskilt vad avser proaktiva krav, ställs dessa krav på en mängd andra 

subjekt än den kontraktuella arbetsgivaren.44 Ansvaret hos andra subjekt än 

arbetsgivaren studeras inte här då det faller utanför syftet med studien. Det är inte 

heller fråga om att analysera vem som är den kontraktuella arbetsgivaren utan frågan 

här är omfattningen och innehållet av det ansvar som läggs på den kontraktuella 

 
43 Gränsdragningsproblem gällande om när svensk rätt är tillämplig vid gränsöverskridande eller 

extraterritoriella förhållanden eller ej behandlas inte i denna studie. 
44 I 3 kap. arbetsmiljölagen (1977:1160) anges ett antal andra skyddsansvariga än arbetsgivaren. För 

mer om andra skyddsansvarig än arbetsgivaren se Niklas Selberg, Arbetsgivarbegreppet och arbetsrättsligt 

ansvar i komplexa arbetsorganisationer: en studie av anställningsskydd, diskriminering och arbetsmiljö (Lund: Lunds 

universitet, Juridiska fakulteten, 2017), s. 357–454, han räknar till totalt 19 ansvarssubjekt inklusive 

arbetsgivaren, s. 358. 
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arbetsgivaren.45 Även om det är den kontraktuella arbetsgivarens ansvar som är 

föremål för denna studie, så måste i vissa fall även ansvaret som olika representanter 

för arbetsgivaren har, behandlas för att framställningen inte ska bli missvisande. Det 

gäller särskilt på det straffrättsliga området där genomdrivandet genom straff i första 

hand riktas mot representanter för arbetsgivaren.46 

Anställningsskydd och anställningstrygghet kan ha stor betydelse för arbets-

tagarnas hälsa i arbetet. Det finns gott om studier som visar på att otrygghet i sig kan 

vara en riskfaktor i arbetslivet.47 Trots detta är inte anställningsskyddet utformning 

föremål för denna studie, förutom när det har en direkt koppling till de proaktiva 

eller reaktiva kraven som exempelvis anställningsskyddets betydelse för att klargöra 

hur långt arbetsgivarens rehabiliteringsansvar sträcker sig.  

En särskild fråga är hur ekonomiska styrmedel med indirekt koppling till kraven 

gällande arbetsmiljö och rehabilitering ska behandlas? Då syftet och fråge-

ställningarna rör mekanismerna som kan användas för att genomdriva kraven så 

behöver inte de ekonomiska styrmedel som inte har direkt koppling till kraven 

behandlas för att kunna uppfylla syftet. Olika typer av ekonomiska styrmedel 

behandlas därför endast översiktligt. 

Viss specialreglering, särskilt vad avser proaktiva krav, behandlas inte i avhand-

lingen. Då målet är att beskriva arbetsgivarens ansvar i stort bedöms redogörelser 

för kraven i exempelvis fartygssäkerhetslagen (2003:364), lagar om arbetstid vid väg-

transporter och järnvägstrafik och andra speciallagar inte ge ett väsentligt bidrag till 

framställningen och utelämnas därför.48 

 
45 Dessa frågor har också behandlats i tidigare forskning varför det saknas anledning att återupprepa 

detta här. För en ingående behandling av arbetsmiljöansvaret för andra än kontraktuella arbetsgivare 

se Selberg, Arbetsgivarbegreppet och arbetsrättsligt ansvar i komplexa arbetsorganisationer och SOU 2017:24, Ett 

arbetsliv i förändring – hur påverkas ansvaret för arbetsmiljön? 
46 Förutom i de fall då arbetsgivaren är en fysisk person och ansvaret kan riktas mot denne personligen.  
47 För en översikt av forskningen på området, se Myndigheten för arbetsmiljökunskap, Organisering av 

arbete och dess betydelse för hälsa och välbefinnande, Kunskapssammanställning 2020:7, s. 18–28, se också 

exempelvis Anna-Karin Waenerlund, Temporary Employment and Illness (Umeå: Umeå Universitet, 2013), 

Elin Strandlund, Claudia Bernhard-Oettel, och Lena Låstad, ”Otrygghet – oro – ohälsa? En studie 

bland handelsanställda”, Arbetsmarknad & Arbetsliv, nr 1–2 2018 s. 27–46, Johanna Jonsson m.fl., 

”Exploring multidimensional operationalizations of precarious employment in Swedish register data – 

a typological approach and a summative score approach”, Scandinavian Journal of Work, Environment & 

Health, nr 2 2021, s. 117–126 och Johanna Jonsson m.fl., ”Precarious employment and general, mental 

and physical health in Stockholm, Sweden: a cross-sectional study”, Scandinavian Journal of Public Health, 

nr 2 2021, s. 228–236. 
48 Se bland annat lag (2005:395) om arbetstid vid visst vägtransportarbete och lag (2008:475) om kör- 

och vilotid vid internationell järnvägstrafik. 
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De miljökrav som ställs på utövare av verksamhet kan också ha betydelse för 

arbetstagarnas arbetsmiljö. Kraven på verksamhetsutövare att följa miljöregler gäller 

i förhållande till omgivningen i stort och inte specifikt i förhållande till de eventuella 

arbetstagare som är sysselsatta i verksamheten. Miljöregler, som bland annat åter-

finns i produktansvarslagen och miljöbalken med flera lagar omfattas därför inte av 

studien. 

1.3 Metodfrågor 

Detta är en studie av rätten som genomförs med rättsvetenskaplig metod.49 Den kan 

mer specifikt betecknas som rättsanalytisk metod och beskrivas som en kvalitativ 

analys av rätten ur ett inifrånperspektiv.50 Det innebär att rättens normativa innebörd 

behandlas och att det är de rättsliga normernas innehåll och betydelse som analyseras 

med stöd av auktoritativa rättskällor.51 Även kollektivavtal och myndigheters 

avgöranden, råd och anvisningar ingår i analysen. 

 
49 För några diskussioner om begreppet rättsvetenskap se exempelvis Claes Sandgren, ”Vad är rätts-

vetenskap?”, i Vad är rättsvetenskap? (Stockholm: Jure, 2009), s. 175–203 och Petter Asp, ”Om relation-

istisk metod eller spridda anteckningar i jämförande rättsvetenskap”, i Konsten att rättsvetenskapa: den tysta 

kunskapen i juridisk forskning, red. Petter Asp och Kimmo Nuotio (Uppsala: Iustus, 2004), s. 48–51.  
50 Rättsanalytisk metod ett annat sätt att beteckna den rättsdogmatiska metoden i bredare mening, men 

termen rättsanalytisk undviker de negativa konnotationer som begreppet dogmatik har för de som inte 

är fullt ut bekanta med den rättsvetenskapliga terminologin. Att märka är att rättsdogmatisk metod inte 

innebär ett dogmatiskt förhållningssätt på så vis att det är fråga om någon doktrinär eller formalistisk 

analys. Om rättsdogmatik, se exempelvis Jan Kleineman, ”Rättsdogmatisk metod”, i Juridisk metodlära, 

red. Maria Nääv och Mauro Zamboni (Lund: Studentlitteratur, 2018), s. 21–46 och Nils Jareborg, 

”Rättsdogmatik som vetenskap”, Svensk Juristtidning, nr 1 2004, s. 1–10. För en kritisk diskussion om 

rättsdogmatiken se även flera av bidragen i Kaarlo Tuori, red., Rättsdogmatikens alternativ (Helsingfors: 

Juridica, 1988). Positivrättslig studie och rättsanalytisk metod är termer som lanserats av Sandgren se 

Claes Sandgren, ”Om empiri och rättsvetenskap. Del I”, i Vad är rättsvetenskap? (Stockholm: Jure, 2009), 

s. 12 och Claes Sandgren, ”Är rättsdogmatiken dogmatisk?”, i Vad är rättsvetenskap? (Stockholm: Jure, 

2009), s. 125. Termerna har haft visst genomslag, se exempelvis Selberg, Arbetsgivarbegreppet och 

arbetsrättsligt ansvar i komplexa arbetsorganisationer, s. 70 och Ulf Vannebäck, Rätten, marknaden och marken: 

Statsstöd och upphandling vid markexploatering (Umeå: Juridiska institutionen, Umeå universitet, 2019), s. 

20. Som exempel på rättsvetenskapliga metoder som inte kan betraktas som rättsanalytiska är 

exempelvis rättshistoriska eller rättsfilosofiska undersökningar, se Sandgren, ”Vad är rättsvetenskap?” 
51 Detta skiljer sig från samhällsvetenskapen som framför allt betraktar rätten som bestående av 

särskilda samhälleliga praktiker, se Kaarlo Tuori, ”Från ideologikritik till kritisk positivism”, Retfærd, nr 

85 1999, s. 9 f., se även Sandgren, ”Vad är rättsvetenskap?”, s. 180. Det är alltså inte en fråga om 

normativt i betydelsen värderande, att bestämma om något är bra eller dåligt. 
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Rättsanalytisk metod i snäv mening innebär att lösa ”ett rättsligt problem genom 

att applicera en rättsregel på detsamma”.52 Det görs med utgångspunkt i de allmänt 

accepterade rättskällorna. Svaren på undersökningens frågeställningar hämtas med 

andra ord ur exempelvis lagstiftning, förarbeten, rättspraxis, och juridisk litteratur. 53 

De proaktiva rättsliga kraven som ställs på arbetsgivaren återfinns framförallt i 

Arbetsmiljölagen (1977:1160, AML) och Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS). De 

reaktiva kraven återfinns framförallt i Arbetsmiljöverkets föreskrifter och kan utläsas 

av praxis från Arbetsdomstolen. Genomdrivandemekanismerna regleras till stor del 

genom lag och annan författning.54  

Rättens komplexitet, mångfalden av rättskällorna och valmöjligheterna mellan 

olika tolkningsalternativ leder till att en central uppgift för rättsvetenskapen är just 

att tolka gällande rätt. 55 Med tanke på rättskällelärans öppenhet och de möjligheter 

till tolkning som finns är det kanske mer rättvisande att tala om ett sökande efter 

godtagbara lösningar än ett fastställande av den enda möjliga tolkningen av rätten.56 

Studiet av gällande rätt är till synes en fråga om beskrivning och inte analys, men 

processen att beskriva gällande rätt är en analytisk process som kräver avvägningar 

och värderingar av materialet. I analysen ingår att systematisera rätten på området i 

syfte att göra rätten mer överskådlig och begriplig. Genom att systematisera rätten 

kan möjligheterna att hantera rättsliga problem på ett bättre sätt öka.57 Systematise-

ringen innebär att rättsreglerna delas i olika kategorier som kan visa på mönster i hur 

rättsområdet är uppbyggt. Systematiseringen kan också hjälpa till att identifiera 

luckor och motsägelser i rätten. 

Systematisering utgår från en föreställning om rättssystemets enhet. Systematise-

ring kan användas för att fylla ut rätten på områden där tydliga regler saknas. Detta 

 
52 Kleineman, ”Rättsdogmatisk metod”, s. 21. Kleineman föredrar beteckningen rättsdogmatik framför 

rättsanalytisk metod, se Kleineman s. 25 f.  
53 Kleineman, s. 21. 
54 För mer om de källor som används för att besvara studiens frågeställningar, se avsnitt 1.4. 
55 Begreppet gällande rätt är knappast självklart i sin innebörd. Det saknas dock utrymme att här angripa 

detta närmast rättsfilosofiska problem. För traditionella beskrivningar av gällande rätt, se Aleksander 

Peczenik, Vad är rätt?: om demokrati, rättssäkerhet, etik och juridisk argumentation, (Stockholm: Fritze, 1995), 

s. 101–202 och Stig Strömholm, Rätt, rättskällor och rättstillämpning: en lärobok i allmän rättslära, 

(Stockholm: Norstedts Juridik, 1996), s. 23–148. För en kritisk diskussion om begreppet gällande rätt 

se, Åsa Gunnarsson m.fl., Genusrättsvetenskap (Lund: Studentlitteratur, 2018), s. 95 ff. 
56 Sandgren, ”Är rättsdogmatiken dogmatisk?”, s. 123. 
57 Jfr Jonas Malmberg, Anställningsavtalet: om anställningsförhållandets individuella reglering, (Uppsala: Iustus, 

1997), s. 25. 
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görs oftast genom att analogier dras från en reglering av ett liknande område.58 

Vidare brukar bristande sammanhang och inre motsättningar betraktas som system-

defekter som kan åsidosättas genom tolkning.59 Flera författare har dock påpekat att 

det saknas skäl att anta att rätten verkligen är koherent i stort.60 Då olika politiska 

överväganden och kompromisser kan ligga bakom att rätten utformas olika, även på 

närliggande områden, skulle långt drivna koherenssträvanden innebära att den 

demokratiska processen inte respekteras av rättstillämpare och uttolkare. Den 

sociala och tekniska utvecklingen skapar också ständigt nya situationer som utmanar 

koherens som ideal. I stället för att sträva efter koherens inom hela rätten är det i 

stället endast inom avgränsade delar av rätten som koherenstanken bör upprätt-

hållas. Denna typ av koherens kan benämnas som lokal koherens.61 Det har också 

framhållits att den rättsliga praktiken innehåller både tendenser till rättslig pluralism 

eller polycentri och rättslig monism eller koherens.62  

Här är utgångspunkten att det går att studera de rättsliga kraven på arbetsgivaren 

gällande arbetsmiljö och rehabilitering skilt från de rättsliga möjligheterna att 

genomdriva kraven. Denna uppdelning är grunden för systematiseringen av rätten i 

studien. Kraven delas också in i olika områden, efter exempelvis vilka arbetsmiljö-

förhållanden som regleras. Mekanismerna för genomdrivande delas i sin tur in i olika 

typer. Indelningen syftar till att det ska bli möjligt att analysera och identifiera de 

generella drag den rättsliga regleringen av olika arbetsmiljöförhållanden respektive 

genomdrivandemekanismer har.  

De proaktiva kraven delas in i olika områden efter de förhållanden, arbets-

uppgifter eller arbetsmiljörisker som kraven är tillämpliga på. De reaktiva kraven 

indelas efter om det handlar om krav på en organisatorisk nivå respektive i 

förhållande till den enskilde arbetstagaren. Genomdrivandemekanismerna delas i 

förelägganden, sanktionsavgifter, straffrättsligt genomdrivande och civilrättsligt 

genomdrivande. Indelningen gör det möjligt att identifiera och analysera generella 

mönster och kännetecken inom de olika delarna av rätten. Här används teorier om 

olika typer av regleringsmodeller och olika typer av rättslig rationalitet för att 

 
58 Ola Svensson, ”Begreppet normgivning”, i Juridiska grundbegrepp: en vänbok till David Reidhav, red. 

Christian Dahlman och Lena Wahlberg (Lund: Studentlitteratur, 2019), s. 103–105. 
59 Peczenik, Vad är rätt?, s. 262 och 278. 
60 Joseph Raz, ”The Relevance of Coherence”, Boston University Law Review, nr 2 1992, s. 283 och 

Malmberg, Anställningsavtalet, s. 25. 
61 Jfr Barbara Baum Levenbook, ”The Role of Coherence in Legal Reasoning”, Law and Philosophy, nr 

3 1984, s. 355–374. Hon talar om lokal koherens i termer av koherens inom ett undersystem ”subset” 

eller ”branch of law”, se s. 371. Det saknas en entydig definition av lokal koherens, termen kan också 

användas för att skilja ut koherens inom rätten från koherens inom moralen. 
62 Henrik Zahle, Praktisk retsfilosofi (København: Christian Ejlers’ forlag, 2005), s. 339. 
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klassificera de olika typerna av krav som råder inom de olika delarna av rätten som 

behandlas i studien.63 

Genom denna klassificering kan det undersökas om koherens råder mellan de 

rättsliga kraven och de rättsliga genomdrivandemekanismerna. Med koherens menas 

här att samstämmighet råder mellan en viss kravtyps underliggande rationalitet och 

en genomdrivandemekanisms underliggande rationalitet.64  

Hur ska då de tre frågeställningarna besvaras? Den första frågeställningen 

behandlar de rättsliga krav som ställs på arbetsgivaren gällande arbetsmiljö och 

rehabilitering och hur kraven är utformade. När det gäller att identifiera kraven görs 

detta genom den rättanalytiska metod som har beskrivits ovan. När det gäller frågan 

om hur kraven är utformade så görs ett antagande om att kravens utformning har 

betydelse för möjligheterna till rättsligt genomdrivande av respektive krav. För att 

kunna beskriva utformningen av en stor mängd krav på ett överskådligt sätt behövs 

någon from av typologi eller klassificeringssystem. Typologin hämtas från befintliga 

klassificeringssystem för arbetsmiljökrav och arbetsmiljöstandarder. Hur typologin 

är utformad behandlas i avsnitt 2.8. Typologin appliceras sedan på kraven som ställs 

på arbetsgivaren gällande arbetsmiljö och rehabilitering. Samma typologi används 

också vid analysen av de olika genomdrivandemekanismerna, vilket berör den andra 

och den tredje frågeställningen. De olika kravtyperna beskrivs också utifrån den 

regleringsmodell och underliggande rationalitet de kan sägas tillhöra. De teorier om 

regleringsmodeller och olika typer av rationaliteter som används i studien utvecklas 

nedan.65 

Den andra frågeställningen består av tre delar: Vilka är de rättsliga mekanismerna 

för genomdrivande, hur fungerar dessa genomdrivandemekanismer samt vilken ut-

formning måste kraven ha för att respektive genomdrivandemekanism ska bli til-

lämplig? Den första delen av frågan handlar om att identifiera vilka rättsliga mekan-

ismer som kan användas för att genomdriva kraven. De flesta av mekanismerna är 

tydligt kopplade till kraven genom att de återfinns i samma föreskrifter som reglerar 

kraven, eller genom att det finns tydliga hänvisningar till mekanismerna från kraven 

eller till kraven från mekanismerna i föreskriftstexten eller annat rättsligt material. 

Andra genomdrivandemekanismer har inte samma direkta koppling till kraven men 

kan ändå identifieras via tidigare studier av arbetsmiljörätten och rehabiliterings-

ansvaret.  

Den andra delen av frågan handlar om de olika genomdrivandemekanismernas 

funktionssätt. Detta beskrivs utifrån den rättsanalytiska metod som har redogjorts 

 
63 Teorier om detta undersöks i avsnitt 2.7–2.8.  
64 Jfr Magnus Ulväng, ”Om straffrätt och principer”, i Katedralen: tre texter om straffrätt, av Petter Asp, 

Claes Lernestedt, och Magnus Ulväng (Uppsala: Iustus, 2009), s. 211 f.  
65 Se avsnitt 2.7. 
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för ovan. I beskrivningen av funktionssätt ligger också att de olika genomdrivande-

mekanismerna beskrivs utifrån vilken regleringsmodell de kan sägas tillhöra och 

vilken underliggande rationalitet de kan sägas genomsyras av. Där används teorier 

om regleringsmodeller och rationaliteter vilka utvecklas i avsnitt 2.7.  

För att besvara den sista delen av frågan, om vilken utformning kraven måste ha 

för att respektive genomdrivandemekanism ska bli tillämplig, används den valda 

typologin som en del av analysen. Samma typologi som används för att kategorisera 

kraven används då för att på ett övergripande plan beskriva vilka egenskaper ett krav 

måste ha för att en viss rättslig mekanism ska vara tillämplig för att genomdriva 

kravet.  

Den sista frågeställningen, om vilka krav på arbetsgivaren gällande arbetsmiljö 

och rehabilitering som kan genomdrivas rättsligt, besvaras genom att använda svaren 

från de två första frågeställningarna. Svaret på den första frågeställningen innebär att 

kraven kategoriseras utifrån en typologi och svaret på den andra frågeställningen 

visar vilken utformning eller typ kraven måste ha för att en viss genomdrivande-

mekanism ska aktualiseras. Genom att visa på vilka krav på arbetsgivaren som kan 

genomdrivas rättsligt, och vilken typ av genomdrivande som kan aktualiseras för de 

olika kraven, så kan arbetsgivarens rättsliga ansvar för arbetsmiljö och rehabilitering 

klarläggas. Därmed kan också det övergripande syftet med studien uppfyllas. 

Här har metoden för att uppfylla syftet och besvara frågeställningarna behandlats 

på en övergripande nivå. I följande avsnitt diskuteras vilka källor som används för 

att analysera arbetsgivarens rättsliga ansvar för arbetsmiljö och rehabilitering och för 

att besvara frågeställningarna samt vilka överväganden som görs när källorna 

analyseras. 

1.4 Frågor om urval och hantering av material 

Metoden för att besvara forskningsfrågorna är som ovan angetts framför allt rätts-

analytisk. Detta innebär en analys som utgår ifrån rättskällorna.66 Vissa delar av 

frågeställningarna kräver en mer teoretisk metod för att kunna besvaras och där kan 

andra källor behövas. Här redogörs först för överväganden gällande rättskällorna 

och därefter behandlas övrigt material i studien. Vilka rättskällor som utgör 

tonvikten i studien beror på vilken del av rätten som undersöks. De traditionella 

 
66 I avhandlingen har endast undantagsvis behandlats material som publicerats efter den 1 oktober 

2021. 
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rättskällorna, lag och andra föreskrifter, förarbeten, praxis och rättsvetenskaplig 

litteratur är utgångspunkten för att beskriva gällande rätt.67  

Den rättsliga auktoriteten hos olika källor varierar. Skillnaden i rättslig auktoritet 

grundar sig framför allt i de rättsskapande institutionernas legitimitet. Av 

demokratiska skäl har de normer som kommer från lagstiftaren, lagar, en särskilt 

stark rättslig auktoritet. Även andra legitima institutioner som domstolar kan skapa 

normer med en stark rättslig auktoritet. Skillnader i rättslig auktoritet hos olika 

normer innebär att en hierarki mellan källorna kan sägas råda. Detta innebär att prima 

facie väger källorna olika tungt.68 Att rättskällehierarkin gäller prima facie innebär att 

rangordningen är en utgångspunkt som ibland kan frångås om det finns starka skäl 

till detta. Ju starkare auktoritetskäl det råder för att följa en rättskälla, desto starkare 

motskäl krävs det för att kunna frångå denna rättskälla.69 

Inom det studerade området finns en mångfald av källor på olika nivåer 

härrörande från olika normgivare. Rättsområdet passar därför bra in i Selbergs och 

Sjödins beskrivning av arbetsrätten som polycentrisk. De framhåller att olika rätts-

källor från olika nivåer och härrörande från olika auktoritetscentra samspelar och är 

ofta sammanvävda med varandra.70 Även om vissa rättskällor kan betraktas som 

överordnade andra så är ändå samspelet mellan olika regler och principer som härrör 

från olika källor så komplext att det inte är säkert att den överordnade källan alltid 

är den som fäller avgörandet. Särskilt hur olika rättsprinciper kolliderar och vägs mot 

varandra är av intresse att studera. 

Det material som används för att besvara den första frågeställningen kan delas in 

i det material som behövs för att beskriva de proaktiva kraven respektive det material 

som används för att beskriva de reaktiva kraven.  

 
67 Jfr Lena Enqvist, En myndighet i samverkan: Försäkringskassans rättsliga förutsättningar att samverka med 

Arbetsförmedlingen samt hälso- och sjukvården (Umeå: Juridiska institutionen, Umeå universitet, 2019), s. 25. 

Rättskällebegreppet är föremål för en omfattande litteratur, se exempelvis (med referenser) Strömholm, 

Rätt, rättskällor och rättstillämpning, s. 311 ff. och Peczenik, Vad är rätt?, s. 203 ff. 
68 Peczenik, Vad är rätt?, s. 209 f. 
69 Peczenik, s. 219 f och Christian Dahlman, ”Begreppet rättskälla”, i Juridiska grundbegrepp: en vänbok 

till David Reidhav, red. Christian Dahlman och Lena Wahlberg (Lund: Studentlitteratur, 2019), s. 62 f. 

Att dela in rättskällorna efter om de ska, bör respektive får beaktas, som görs av Peczenik, Vad är rätt?, 

s. 214–217, kan dock leda tanken fel, då inga rättskällor är absoluta utan att det är fråga om hur starka 

motskäl som krävs för att inte följa den regel som återfinns i en viss källa. Att säga att en regel får 

beaktas leder också till den felaktiga uppfattningen att den inte uttrycker någon auktoritet alls, och 

frågan är varför den då ska betraktas som rättskälla, se Dahlman, ”Begreppet rättskälla”, s. 63. 
70 Niklas Selberg och Erik Sjödin, ”Den polycentriska arbetsrätten: Arbetsmarknad och arbetsrätt på 

2010-talet”, i Lavalgenerationen: 2010-talets doktorsavhandlingar i arbetsrätt, red. Erik Sjödin och Niklas 

Selberg, (Uppsala: Iustus, 2019), s. 21. 
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När det gäller de proaktiva kraven så är de framför allt reglerade genom 

arbetsmiljölagen, arbetsmiljöförordningen (1977:1166, AMF), arbetstidslagen 

(1982:673) och Arbetsmiljöverkets föreskrifter.71 Lagförarbeten kan användas för att 

uttolka innebörden av lagarna, men då många av bestämmelserna i arbetsmiljölagen 

är av ramlagskaraktär ger inte alltid lagförarbetena tillräcklig vägledning för att 

fastställa de krav som ställs på arbetsgivaren.72 Ramlagar är en term som har använts 

för att beteckna skilda företeelser, men ett gemensamt drag för lagar som betecknas 

som ramlagar är att de tenderar att innehålla generella målsättningar som förutsätts 

konkretiseras genom myndighetsföreskrifter eller myndigheters beslutsfattande i 

enskilda fall.73 Dessa generella målsättningar kan betecknas som ramnormer.  

Ramnormer utgörs av grundregler vilka sedan kan utfyllas genom föreskrifter 

som specificerar innehållet i ramnormerna. Ramnormer är en speciell typ av mål-

normer. Ramnormer är grundläggande och konstanta och anger mål och riktlinjer.74 

Ramnormens adressat är i normalfallet den myndighet som har att uppfylla målen 

normen sätter upp. Det är sedan upp till myndigheten att konkretisera normen 

genom att anta föreskrifter som syftar till att uppnå målet. Ramnormerna utgör 

gränser för myndigheternas föreskriftsarbete och för myndighetens kompetenser. 

Lagar som innehåller denna typ av ramnormer betecknas ibland som fullmakts-

lagar.75 Ramnormer ger liten vägledning till hur de mål som normen föreskriver ska 

uppnås. Det betyder att de i liten utsträckning kan användas av en domstol för att 

avgöra ett specifikt fall. De är så oprecisa att det ibland har hävdats att ramlagar som 

arbetsmiljölagen saknar innehåll.76 

 
71 Även vissa föreskrifter utfärdade av Arbetarskyddsstyrelsen, Arbetsmiljöverkets föregångare är 

alltjämt gällande, även dessa föreskrifter förkortas AFS.  
72 Jfr Håkan Hydén, Rättssociologi som rättsvetenskap (Lund: Studentlitteratur, 2002), s. 96. 
73 Fredrik Sterzel, ”Ramlagar – nytt och gammalt”, i Författning i utveckling: tjugo studier kring Sveriges 

författning, (Uppsala: Iustus, 2009), s. 228. Se dock Kleineman, ”Rättsdogmatisk metod”, s. 22 där 

skadeståndslagen beskrivs som en ramlag med motiveringen att den är dispositiv och subsidiär i 

förhållande till annan lagstiftning. Denna användning av termen ramlag går utanför den gängse 

definitionen av begreppet.  
74 Jacob W. F. Sundberg, ”Om prejudikatens betydelse på förvaltningens område”, Förvaltningsrättslig 

tidskrift, nr 1–2 1982, s. 55. Ramlagstiftning kan ge upphov till problem, att delegera normgivningsmakt 

i materiella frågor kan ses som odemokratiskt och uppfattas som ett sätt att kringgå grundlagens regler 

om normgivningsmakt, se bland annat Håkan Hydén, Ram eller lag?: om ramlagstiftning och samhälls-

organisation, Ds C 1984:12 (Stockholm: Liber/Allmänna förlaget, 1984), s. 13 och Håkan Strömberg, 

Normgivningsmakten enligt 1974 års regeringsform (Lund: Juristförlaget i Lund, 1999), s. 146 f. 
75 Se Sterzel, ”Ramlagar – nytt och gammalt”, s. 232. 
76 Detta framhålls, visserligen medvetet provokativt, av Håkan Hydén, ”Att hugga i sten utan att gå 

bet”, i Den svenska arbetsrätten i ett nytt Europa: vänbok till Sten Edlund, red. Birgitta Nyström (Stockholm: 

Carlsson, 1993), s. 204. 
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Ett sätt att förstå ramlagar är att de handlar om kompetensfördelning. Detta 

innebär att de övergripande bestämmelserna i lagen sätter ramarna för föreskrifterna 

på lägre nivå närmast som en grundlag gör för vanlig lag. Bestämmelserna i ramlagar 

riktar sig i första hand till myndigheterna som normgivare och inte primärt till 

myndigheter och domstolar som tillämpare av rätten. 

Lagarna som reglerar de proaktiva kraven innehåller dock i vissa fall tydliga 

normer där ingen delegation av utformningen av rätten har skett. Betydelsen av dessa 

normer går att klarlägga med sedvanlig lagtolkning.77 Detaljerna i regleringen åter-

finns dock i de flesta fall i Arbetsmiljöverkets föreskrifter. 

Förutom den rent interna svenska rätten så är även EU-rätten av betydelse för 

att beskriva de proaktiva kraven. I artikel 153 i fördraget om den Europeiska 

unionens funktionssätt (FEUF) ges EU kompetens att anta minimikrav gällande 

bland annat förbättringar för att skydda arbetstagarnas hälsa och säkerhet särskilt 

vad avser arbetsmiljön. I rättspraxis har kompetensen för EU tolkats brett.78 EU har 

även ansetts ha kompetens att utfärda direktiv rörande arbetstid med stöd av 

artikeln.79  

EU har utfärdat en stor mängd direktiv på arbetsmiljöområdet. Här är ram-

direktivet om arbetsmiljö centralt.80 Till direktivet är kopplat olika så kallade 

dotterdirektiv som reglerar olika typer av arbetsmiljöfrågor.81 Ramdirektivet och 

 
77 Om lagtolkning, se exempelvis Lena Wahlberg, ”Begreppet lagtolkning”, i Juridiska grundbegrepp: en 

vänbok till David Reidhav, red. Christian Dahlman och Lena Wahlberg (Lund: Studentlitteratur, 2019), s. 

143–62, Strömholm, Rätt, rättskällor och rättstillämpning, s. 428–445, Peczenik, Vad är rätt?, s. 329–377, 

Jan Hellner, Rättsteori: en introduktion (Stockholm: Juristförlaget, 1994), s. 72–92 och Ivar Agge, 

Huvudpunkter av den allmänna rättsläran, (Stockholm: Juristförlaget, 1977), s. 63–69. 
78 Se bland annat Mål C-84/94, UK mot Europeiska unionens råd, EU:C:1996:431, p. 15.  
79 Se Europaparlamentets och Rådets direktiv 2003/88/EG av den 4 november 2003 om arbetstidens 

förläggning i vissa avseenden. 
80 Rådets direktiv 89/391/EEG av den 12 juni 1989 om åtgärder för att främja förbättringar av 

arbetstagarnas säkerhet och hälsa i arbetet. 
81 Exempelvis: krav för säkerhet och hälsa på arbetsplatsen (89/654/EEG), varselmärkning och 

signaler för hälsa och säkerhet i arbetet (92/58/EEG), användning av arbetsutrustning (89/655/EEG), 

personlig skyddsutrustning (89/656/EEG), arbete vid bildskärm (90/270/EEG) och manuell 

hantering (90/269/EEG), sektorer: tillfälliga eller rörliga byggarbetsplatser (92/57/EEG), 

utvinningsindustrin (borrning) (92/91/EEG, 92/104/EEG) och fiskefartyg (93/103/EG), grupper: 

gravida arbetstagare (92/85/EEG) och skydd av minderåriga i arbetslivet (94/33/EG), agenser: 

exponering för carcinogener (90/394/EEG) och direktivet om skydd för arbetstagare mot risker vid 

exponering för carcinogener eller mutagena ämnen i arbetet (2004/37/EG), kemiska agens 

(98/24/EG), biologiska agens i arbetet (2000/54/EG) och skydd mot joniserande strålning, skydd för 

arbetstagare som kan utsättas för fara orsakad av explosiv atmosfär (99/92/EG), vibration 

(2002/44/EG), buller (2003/10/EG), elektromagnetiska fält (2004/40/EG) och artificiell optisk 
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dotterdirektiven är så kallade minimidirektiv där en lägsta skyddsnivå slås fast men 

där medlemsstaterna kan behålla eller införa strängare bestämmelser. Direktiven har 

i svensk rätt genomförts i huvudsak genom Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Sverige 

har ansett att ramdirektivet inte krävde någon vidare anpassning av svensk rätt då 

skyddsnivån redan uppfyllde kraven i direktivet.82 Dock har direktivet visat sig inte 

helt sakna betydelse för svensk rätt då vissa förändringar har införts för att uppfylla 

kraven i direktivet.83 Det materiella innehållet i direktiven behandlas inte här utan 

berörs i den mån det är relevant i de avsnitt som behandlar krav på arbetsgivaren. 

Direktiven är centrala för tolkningen av de nationella bestämmelser som 

implementerar direktiven. Även när direktiven tillämpas mot en enskild, exempelvis 

en arbetsgivare, finns en skyldighet för myndigheter och domstolar att tolka de 

nationella bestämmelserna direktivkonformt.84 Tolkningen av EU-rätten måste utgå 

från de tolkningsmetoder som EU-domstolen använder sig av vid tolkning av EU-

rätten. Allmänt sett kan sägas att systematisk tolkning och allmänna rättsprinciper är 

av central betydelse för uttolkningen av de EU-rättsliga bestämmelserna medan olika 

typer av förarbeten inte är av lika stor betydelse som vid tolkning av rent intern 

svensk rätt.85 

När det gäller de reaktiva kraven kan den rättsliga regleringen beskrivas som 

splittrad mellan områden som arbetsmiljö, anställningsskydd och socialförsäkring. 

Här är utmaningen att kartlägga hur de olika regleringarna hänger ihop och hur 

tolkningen av regleringen på ett område påverkas av regleringen på ett annat område. 

När det gäller rehabiliteringsansvaret har det behandlats i en mängd avgöranden från 

Arbetsdomstolen, varför en systematisk analys av Arbetsdomstolens praxis på 

området är den huvudsakliga metoden för att klarlägga vilka rättsliga krav på 

 
strålning (2006/25/EG), ämnen: anpassning av flera direktiv om klassificering, märkning och 

förpackning av ämnen och blandningar (direktiv 2014/27/EU).  
82 KOM (2004) 62, Meddelande från Kommissionen Europeiska ekonomiska och sociala kommittén 

till Europaparlamentet, Rådet, och regionkommittén om den praktiska tillämpningen av 

bestämmelserna i direktiven om hälsa och säkerhet i arbetet 89/391/EEG (ramdirektiv), 89/654/EEG 

(arbetsplatser), 89/655/EEG (arbetsutrustning), 89/656/EEG (personlig skyddsutrustning), 

90/269/EEG (manuell hantering av laster) och 90/270/EEG (bildskärmsutrustning), s. 7. Även när 

förändringar av arbetsmiljölagen har gjort har konstaterats att dessa överensstämmer med EU-direktiv 

på området, se exempelvis SOU 1993:81, Översyn av arbetsmiljölagen, Betänkande av Utredningen om 

översyn av arbetsmiljölagen, s 14, 98.  
83 Se Ds 2001:50, Ändringar i arbetsmiljölagen och prop. 2001/02:145, Ändringar i arbetsmiljölagen. 
84 Se mål 14/83, von Colson och Kamann mot Land Nordrhein Westfalen, EU:C:1984:153, p. 26, i 

svensk rätt NJA 2013 s. 1162, p. 18, se också Ulf Bernitz och Anders Kjellgren, Europarättens grunder 

(Stockholm: Norstedts Juridik, 2018), s. 123–130. 
85 Bernitz och Kjellgren, s. 210 ff. 
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rehabilitering som ställs på arbetsgivaren. Även juridisk litteratur som behandlar 

rehabilitering används för att beskriva de reaktiva kraven. 

För att besvara frågan hur de proaktiva och reaktiva kraven är utformade används 

en typologi för att klassificera kraven i olika typer. Det material som används för att 

skapa denna typologi är litteratur som behandlar frågor om klassificering av olika 

typer av reglering.86  

Den andra frågeställningen, om vilka rättsliga mekanismer som kan användas för 

att genomdriva de rättsliga kraven, hur dessa mekanismer fungerar och vilken ut-

formning kraven måste ha för att respektive genomdrivandemekanism ska vara 

möjlig att tillämpa, besvaras med hjälp av rättskällorna. Vilka mekanismerna är iden-

tifieras i första hand i lagstiftning och i viss mån med hjälp av rättsvetenskaplig 

litteratur. För att kunna beskriva hur mekanismerna fungerar används de sedvanliga 

rättskällorna lag och andra föreskrifter, förarbeten, praxis och rättsvetenskaplig 

litteratur. Dessutom används teorier om olika typer av regleringsmodeller och rätts-

liga rationaliteter för att fördjupa förståelsen av mekanismernas funktionssätt. I 

analysen av vilken utformning kraven måste ha för att kunna genomdrivas används 

också de sedvanliga rättskällorna. Då lagtext, förarbeten och litteratur bara har be-

handlat denna fråga i begränsad utsträckning används till stor del rättsfall som källa 

för att besvara hur kravens utformning påverkar möjligheterna till genomdrivande. 

Den tredje frågeställningen, om vilka av de rättsliga kraven på arbetsmiljö och 

rehabilitering som kan genomdrivas, besvaras också genom de sedvanliga rätts-

källorna där de källor som har använts för att besvara den första och den andra 

frågeställningen också ligger till grund för besvarandet av den tredje frågeställningen. 

Här används särskilt rättsfall som källa för bedömningen.  

Allmänt när det gäller användandet av prejudikat, andra domstolsavgöranden och 

myndighetsbeslut i studien kan sägas följande. Praxis från Arbetsdomstolen är 

central för att bedöma rehabiliteringsansvaret vid uppsägningstvister. Den kommer 

att analyseras och systematiseras för att visa på mönster och principer i domstolens 

bedömningar. Även när det gäller möjligheterna till genomdrivande finns i vissa fall 

betydelsefull praxis. Det gäller bland annat de rättsliga krav som ställs på föreläggan-

den och praxis rörande arbetsmiljöbrott. Prejudikat rörande tolkningen av arbets-

miljölagen eller Arbetsmiljöverkets föreskrifter förekommer dock endast i begränsad 

utsträckning. 

De rättsliga frågeställningar som studeras inom ramen för denna studie är sådana 

där det till delar saknas eller är ont om vägledande avgöranden från högsta instans. 

Inom områden där prejudikat saknas kommer underrättsavgöranden och i vissa fall 

 
86 Se avsnitt 2.8. 
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också myndighetsbeslut att behandlas. Dessa avgöranden och beslut kan användas 

för att utläsa möjliga lösningar på vissa rättsliga frågor.87 De lösningar som förs fram 

i fallen utvärderas och bedöms i analysen. Inom just förvaltningsrätten förekommer 

denna typ av studier av underrättsavgöranden. Bland annat Lavin har lyft fram det 

värdefulla med studier av underrättsavgöranden inom områden av förvaltningsrätten 

där det är ont om eller saknas praxis.88  

De underrättsavgöranden som har studerats rör framför allt förelägganden och 

sanktionsavgifter. Underrättsavgöranden har i huvudsak identifierats genom sök-

ningar i rättsdatabasen JUNO, där återfinns samtliga förvaltningsrättsavgöranden 

från och med år 2013 och ett urval av avgöranden från år 2008–2012, samt ett urval 

av kammarrättsavgöranden från år 1999 och samtliga från april 2011.89 Med tanke 

på att det är först från och med år 2009 som överklagande av Arbetsmiljöverkets 

beslut har skett till förvaltningsdomstol, bedöms urvalet i databasen vara i princip 

heltäckande på området.90  

Myndighetsbeslut är en källa som används i studien. Regeringen var tidigare sista 

instans i arbetsmiljömål och därför kan även regeringsbeslut vara av intresse. 

Regeringsbeslut har i huvudsak identifierats med hjälp av lagkommentarer, annan 

litteratur och sökningar i databasen Infosoc. Även avgöranden från Justitie-

ombudsmannen, särskilt avseende avvägningar mellan arbetsmiljö och andra intres-

sen används i studien. 

Viss rättsvetenskaplig litteratur används som rättskälla, det vill säga att den 

åberopas i kraft av sin auktoritet.91 I huvudsak används dock litteratur som en hjälp 

i analysen och i kraft av de skäl som framförs, inte på grund av dess auktoritet. När 

det gäller innehållet i den rättsvetenskapliga litteraturen på området så följer en 

översikt nedan. 

Olika typer av rapporter och interna myndighetsvägledningar används också för 

att visa på hur myndigheterna har resonerat i vissa frågor. Då mycket av norm-

givningen sker genom myndighetsföreskrifter kan myndighetsrapporter vara den 

enda vägledning till hur bestämmelserna bör tolkas. Även allmänna råd kopplade till 

 
87 Jfr Rune Lavin, ”Är den förvaltningsrättsliga forskningen rättsdogmatisk?”, Förvaltningsrättslig tidskrift, 

nr 3 1989, s. 121 f. 
88 Lavin, ”Är den förvaltningsrättsliga forskningen rättsdogmatisk?”, se också mer generellt om 

användning av underrättsavgöranden Sandgren, ”Om empiri och rättsvetenskap. Del I”, s. 16–18, 30 

f. och Claes Sandgren, ”Om empiri och rättsvetenskap. Del II”, i Vad är rättsvetenskap? (Stockholm: 

Jure, 2009), s. 46. 
89 Karnov Group, Rättsfall i JUNO, åtkomstdatum 2021-08-18, https://www.nj.se/juno/rattsfall.  
90 Se även not 1046.  
91 Om förutsättningarna för att rättsvetenskaplig litteratur eller doktrin ska betraktas som rättskälla se 

Dahlman, ”Begreppet rättskälla”, s. 70 f. 
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föreskrifter används som underlag för tolkning. Både när det gäller allmänna råd och 

myndighetsrapporter beaktas att dess auktoritativa kraft är begränsad varför de 

behandlas med särskild försiktighet. 

1.5 Forskningsläge 

Avhandlingens ämne, arbetsgivarens rättsliga ansvar för arbetsmiljö och rehabilit-

ering, är valt utifrån dess samhälleliga betydelse och på grund av att det inte tidigare 

varit föremål för rättsvetenskapliga studier. Även om vissa delar av studiens 

frågeställningar har berörts i tidigare forskning så saknas det studier som tar ett 

helhetsgrepp om arbetsgivarens rättsliga ansvar för arbetsmiljö och rehabilitering. 

Inte heller har kopplingen mellan krav på arbetsgivaren gällande arbetsmiljö och 

rehabilitering och möjligheterna till rättsligt genomdrivande av dessa krav analyserats 

ingående tidigare. 

Frånvaron av forskning har inte sin förklaring i att området saknar relevans att 

undersöka ur ett rättsligt perspektiv. Att arbetsmiljörätten är ett viktigt område där 

stora behov av forskning föreligger framhålls i såväl svensk som i internationell 

litteratur. ”Occupational health and safety [… ] is probably, at the same time, one of 

the most important issue [sic!] of worker protection but also one of the most 

neglected field of studies for labour lawyers.”92 ”Samhällsforskningen kan egentligen 

bara dra en säker slutsats, nämligen att studier av arbetsmiljöpreventionens institut-

ionella förutsättningar och dess lokala praktik borde vara högprioriterade.”93 ”[D]et 

finns ett behov av kunskapsförmedling och kritisk analys inom det arbetsmiljö-

rättsliga området.”94 ”[Det finns] inte heller särskilt mycket rättsvetenskaplig forsk-

ning avseende arbetsmiljölagen och dess tillämpning rörande den fysiska arbets-

miljön”.95  

 
92 Edoardo Ales, ”Introduction: Occupational Health and Safety”, i International and European labour law: 

article-by-article commentary, red. Edoardo Ales m.fl. (Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft, 2018), s. 

1203. 
93 Gustafsson, Rolf Å, ”’Traditionernas ok’ inom arbetsmiljöpreventionen”, i Kampen för folkhälsan: 

prevention i historia och nutid, red. Gösta Carlsson och Ola Arvidsson (Stockholm: Natur och kultur i 

samarbete med Forskningsrådsnämnden (FRN), 1994), s. 313.  
94 Maria Steinberg, ”Arbetsmiljörätt – kan det va’ nå’t?”, i Vänbok till Ronnie Eklund, red. Kerstin 

Ahlberg (Uppsala: Iustus, 2010), s. 570. 
95 Andersson, Vidta alla åtgärder som behövs, s. 32. Bristen på forskning är än större avseende arbets-

givarens ansvar för stressrelaterad ohälsa enligt Andersson. Anderssons egen forskning på området gör 

att det numera snarare är så att det är just ansvaret för psykosocial ohälsa som är beforskat.  
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En anledning till att arbetsmiljörätten inte har rönt så mycket rättsvetenskapligt 

intresse är att den har uppfattats som teknisk till sin natur.96 Specifika tekniska 

regleringar har haft ett stort utrymme medan rättsvetenskapliga reflektioner över 

arbetsgivarens ansvar har hamnat i bakgrunden.97  

I den svenska rättsvetenskapliga forskningen var Hydén tidig med att undersöka 

arbetsmiljörätten. Han har framhållit att arbetsmiljölagen inte är ”juridisk” till sin 

natur.98 Hydén har bidragit med teoretisk förståelse av arbetsmiljörätten när han har 

analyserat den som ett exempel på ramlagar.99 Men kanske har också hans beskriv-

ning av arbetsmiljölagen, att den är normativt oklar och att sanktionerna på området 

har begränsad praktisk betydelse, bidragit till det relativa ointresset för arbetsmiljö-

rätten från rättsvetenskapligt håll.100 Varför skulle rättsvetenskapen intressera sig för 

arbetsmiljölagen om den ”inte har ett från början fastställbart innehåll” och är ”som 

en påse, tom och innehållslös till dess att man fyller den med något”?101 

Det faktum att arbetsmiljörätten till stora delar består av målnormer är inte ett 

skäl att inte bedriva rättsvetenskaplig forskning på området. Som Andersson 

framhåller gäller detsamma miljörätten och där har omfattande rättsvetenskaplig 

forskning bedrivits.102 Att ett rättsområde är svårbegripligt borde ju snarare vara skäl 

för att bedriva rättsvetenskaplig forskning på området. Här kan tilläggas att även det 

reaktiva ansvaret beskrivs som oklart då ansvaret är uppdelat på många aktörer. 

Rättigheterna på området beskrivs som svagt konstruerade och utkrävbarheten som 

diffus.103 Som tur är saknas dock inte helt rättsvetenskapliga studier inom det 

 
96 Andersson, s. 33. 
97 Ales, ”Introduction: Occupational Health and Safety”, s. 1203. 
98 Boel Flodgren, Håkan Hydén, och Torsten Sandström, Arbetsrätt: om rättens innehåll och tillämpning i 

arbetslivet (Lund: LiberLäromedel, 1981), s. 244.  
99 Se exempelvis Hydén, Ram eller lag?, passim. 
100 Se Håkan Hydén, ”Hur får vi en bättre arbetsmiljö? Om strategier i arbetsmiljölagstiftningen över 

tid och vad vi kan lära av det”, i Framtidens arbetsmiljö- och tillsynsarbete, red. Bo Johansson, Kaj Frick, och 

Jan Johansson (Lund: Studentlitteratur, 2004), s. 130 f. Till Hydéns försvar ska nämnas att vissa 

förändringar av rätten på området har gjort det lättare att studera rätten med rättsvetenskapliga 

metoder. Särskilt kan framhållas att Arbetsmiljöverkets beslut numera kan överklagas till allmän 

förvaltningsdomstol vilket har lett till att det finns stora mängder avgöranden från förvaltningsrätt och 

kammarrätt.  
101 Håkan Hydén, ”Kontorets arbetsmiljö i ett rättsligt perspektiv”, i Kontoret, tekniken och människan, 

red. Lars Göran Pärletun, Per-Henrik Engfeldt och Curt R. Johansson (Lund: Studentlitteratur, 1996), 

s. 202 f. I det andra citatet har Hydén parafraserat Hasse Alfredsson.  
102 Andersson, Vidta alla åtgärder som behövs, s. 33. 
103 Thomas Erhag, ”Om incitament och ansvar i arbetslivsinriktad rehabilitering”, i Legitimitetsfrågor 

inom socialrätten, red. Lotta Vahlne Westerhäll (Stockholm: Norstedts Juridik, 2007), s. 139. 



 

 38 

studerade området. Nedan behandlas den forskning som anknyter till denna 

avhandlings frågeställningar.104 

Av de framställningar som har tjänat som teoretiska utgångspunkter för studien 

kan nämnas Hydéns verk om ramlagar.105 Uppdelningen i olika normtyper som görs 

av Hydén har varit värdefull för förståelsen av arbetsgivarens ansvar. Gunningham 

har studerat system och sanktioner inom arbetsmiljörätten.106 Den uppdelning i olika 

typer av arbetsmiljöstandarder som han tillsammans med andra forskare gör har 

bidragit med ett värdefullt kategoriseringssystem som har underlättat analysen.107 

När det gäller den internationella arbetsmiljörätten kan nämnas de kommentarer 

av EU- EKMR- och ILO-bestämmelser på området som återfinns i International and 

European labour law.108 När det gäller EU-rätt på området har den behandlats av bland 

andra Nielsen, Nyström, Ales och Pompa.109 Arbetsmiljö och Europakonventionen 

behandlas av bland andra Sychenko.110 Att ILO har rört sig från ett tekniskt förhåll-

ningssätt till arbetsmiljö till ett mer rättighetsinriktat framhålls av Swepston.111 

Ett viktigt bidrag till att klarlägga hur arbetsmiljölagen fungerar är Anderssons 

avhandling från år 2013.112 Den behandlar särskilt frågan om arbetsgivarens ansvar 

för att förebygga stressrelaterad ohälsa och att uppnå en god arbetsmiljö men 

innehåller också en generell genomgång av det förebyggande arbetsmiljöansvaret. 

 
104 För ytterligare översikter över arbetsmiljörätten i stort se Steinberg, ”Arbetsmiljörätt – kan det va’ 

nå’t?”, s. 571–575 och Andersson, Vidta alla åtgärder som behövs, s. 33–36. 
105 Se särskilt Hydén, Ram eller lag? och Hydén, Rättssociologi som rättsvetenskap. 
106 Neil Gunningham och Richard Johnstone, Regulating workplace safety: system and sanctions, (Oxford: 

Oxford University Press, 1999) och Bluff, Elizabeth och Neil Gunningham, ”Principle, Process, 

Performance or What? New Approaches to OHS Standards Setting”, i OHS Regulation for a Changing 

World of Work, red. Elizabeth Bluff, Neil Gunningham, och Richard Johnstone (Sydney: Federation 

Press, 2004), s. 12–42. 
107 Gunningham och Johnstone, Regulating workplace safety, s. 22–53 och Bluff och Gunningham, 

”Principle, Process, Performance or What? New Approaches to OHS Standards Setting”. 
108 Edoardo Ales m.fl., International and European labour law: article-by-article commentary (Baden-Baden: 

Nomos Verlagsgesellschaft, 2018). 
109 Ruth Nielsen, EU-arbejdsret (København: Jurist- og Økonomforbundet forlag, 2019), s. 551–606, 

Birgitta Nyström, EU och arbetsrätten (Stockholm: Norstedts Juridik, 2021), s. 379–409 och Edoardo 

Ales och Jan Pompa, ”Occupational Health and Safety and Working Time”, i European labour law, red. 

Teuna Jaspers, Frans Pennings, och Saskia Peters (Cambridge: Intersentia, 2019), 431–95. 
110 Elena Sychenko, Individual labour rights as human rights: the contributions of the European Court of Human 

Rights to worker’s rights protection (Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International B.V., 2017), s. 199–

218. 
111 Lee Swepston, ”The International Labor Organization: Human Rights to Health and Safety at 

Work”, i Human Rights in Global Health: Rights-Based Governance for a Globalizing World, red. Benjamin 

Mason Meier och Lawrence O. Gostin (New York: Oxford University Press, 2018), s. 201–220. 
112 Andersson, Vidta alla åtgärder som behövs. 
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Samme författares monografi, Lagom krav på arbetsmiljön, behandlar de rättsliga 

förutsättningarna för förelägganden på arbetsmiljöområdet.113 

Steinberg har särskilt studerat skyddsombudsinstitutet.114 Hon har även publice-

rat inom andra områden av arbetsmiljörätten och fört fram betydelsen av att se 

arbetsmiljörätten som ett eget ämne.115 Hennes artikel om sanktioner inom arbets-

miljörätten visar på att det kan finnas anledning att studera genomdrivande-

mekanismerna på området i detalj.116 

I Selbergs avhandling, Arbetsgivarbegreppet och arbetsrättsligt ansvar i komplexa arbets-

organisationer återfinns ett avsnitt om arbetsgivarbegreppet i arbetsmiljörätten.117 

Avhandlingen beskriver arbetsmiljörättens ansvarssystem som ett samspel mellan 

den kontraktuella arbetsgivarens ansvar och ett ansvar för den som har rådighet över 

en plats.118 

En grundläggande beskrivning av arbetsmiljörätten är Gullbergs och Rundqvists 

kommentar av arbetsmiljölagen som har kommit ut med olika författare sedan år 

1951.119 Av andra övergripande framställningar av arbetsmiljölagen kan nämnas 

Ericssons lagkommentar och Günzel och Zanderins lärobok i arbetsmiljörätt och 

rehabilitering.120 

Psykosocial arbetsmiljö har rönt rättsvetenskapligt intresse under senare tid. Där 

kan särskilt Anderssons tidigare nämnda avhandling nämnas.121 Avhandlingen 

utmynnade i en rekommendation att en föreskrift om förebyggande av psykosocial 

 
113 Peter Andersson, Lagom krav på arbetsmiljön: om förelägganden och förbud och arbetsmiljöansvarets gränser 

(Stockholm: Jure, 2019), en annan bild av sanktionerna på arbetsmiljöområdet ges i Lotta Vahlne 

Westerhäll, ”Prevention och sanktion på arbetsmiljöområdet”, i Festskrift till Wiweka Warnling Conradson, 

red. Richard Arvidsson m.fl. (Stockholm: Jure, 2019), s. 413–431. 
114 Maria Steinberg, Skyddsombud i allas intresse: en rättsvetenskaplig studie (Stockholm: Norstedts Juridik, 

2004) och Maria Steinberg, Skyddsombudsrätt: Skydds- och arbetsmiljöombud - samverkan, ansvar och tillsyn 

(Stockholm: Norstedts Juridik, 2018). 
115 Se exempelvis Steinberg, ”Arbetsmiljörätt – kan det va’ nå’t?”, Steinberg, ”Rättsliga aspekter på den 

psykosociala arbetsmiljön” och Steinberg, ”Strength and Weakness of the Swedish Legislation 

Regarding to Psychosocial Risks”. 
116 Maria Steinberg, ”Brott mot arbetsmiljölagen - sanktioner främst för industriarbetarnas behov”, i 

Festskrift till Josef Zila, red. Andreas Anderberg (Uppsala: Iustus, 2013), s. 161–80. 
117 Selberg, Arbetsgivarbegreppet och arbetsrättsligt ansvar i komplexa arbetsorganisationer. 
118 Selberg, s. 441. 
119 Senaste upplagan: Hans Gullberg och Karl-Ingvar Rundqvist, Arbetsmiljölagen i lydelse den 1 juli 2018: 

kommentarer och författningar (Stockholm: Norstedts Juridik, 2018). 
120 Bo Ericson, Arbetsmiljölagen: med kommentar, Femtonde upplagan (Lund: Studentlitteratur, 2019) och 

Mats Günzel och Lars Zanderin, Arbetsmiljörätt och rehabilitering (Malmö: Liber, 2012). 
121 Se även Andersson, ”Stress som arbetsmiljörättsligt problem”. 



 

 40 

ohälsa borde utfärdas.122 Då denna föreskrift numera är införd är det av intresse att 

återigen studera arbetsgivarens ansvar för den psykosociala arbetsmiljön. Det finns 

några framställningar om psykosocial hälsa från senare år men dessa studerar inte 

kopplingen mellan krav och sanktioner på det sätt som görs i denna studie.123 

Genusaspekter av arbetsmiljöregleringen har uppmärksammats på en generell 

nivå av bland annat Steinberg.124 Det finns också arbetsrättsliga studier med genus-

perspektiv som också behandlar arbetsmiljörättsliga frågor. Bland dessa kan nämnas 

Callemans studie om kvinnors anställningsskydd där författaren för en diskussion 

om den särskilda skyddslagstiftningen för kvinnor.125 Samma författare har också 

analyserat hur husligt arbete har undantagits från skyddslagstiftning i Ett riktigt 

arbete.126 Schömer har, särskilt ur ett rättssociologiskt perspektiv, behandlat frågor 

om de konflikter mellan socialrätt och arbetsmiljörätt som uppstår vid hemtjänst 

och personlig assistans.127 

Denna forskning pekar på behovet att närmare analysera genusaspekter av 

arbetsmiljöregleringen. Även om denna studie inte direkt behandlar arbetsmiljö-

regleringen ur ett genusperspektiv så kan ändå en kartläggning av skillnaderna mellan 

regleringen av olika typer av arbetsmiljöproblem vara betydelsefull även för att 

besvara vissa frågor om skillnaderna i reglering mellan mansdominerade respektive 

kvinnodominerade yrken och branscher.  

Det finns flera rättsvetenskapliga undersökningar som behandlar det reaktiva 

ansvaret. Westregård har skrivit om bland annat sjuklön och rehabilitering kopplat 

till anställningsskydd och arbetstagarnas integritet.128 Hon har också behandlat 

 
122 Andersson, Vidta alla åtgärder som behövs, passim, särskilt s. 317. 
123 Andersson, ”Stress som arbetsmiljörättsligt problem”, Steinberg, ”Strength and Weakness of the 

Swedish Legislation Regarding to Psychosocial Risks” och Steinberg, ”Rättsliga aspekter på den 

psykosociala arbetsmiljön”. 
124 Maria Steinberg, ”Är arbetsmiljölagen sexistisk?”, i Perspektiv på kvinnors hälsa i arbetslivet, red. Hélène 

Sandmark, (Lund: Studentlitteratur, 2011), s. 221–254 och Steinberg, ”Brott mot arbetsmiljölagen - 

sanktioner främst för industriarbetarnas behov”. Jfr även Ruth Nielsen, Arbejdsmiljøret (København: 

Jurist- og Økonomforbundet, 2004), s. 33–36. 
125 Catharina Calleman, Kvinnors anställningsskydd (Stockholm: Norstedts Juridikförlag, 1991). 
126 Catharina Calleman, Ett riktigt arbete?: om regleringen av hushållstjänster (Säter: Pang, 2007). 
127 Eva Schömer och Linnéa Olsson, ”I skärningspunkten av arbetsmiljö och socialrätt: 

arbetsmiljöproblematiken vid arbete i någons hem i form av personlig assistans”, i Festskrift till Ann 

Numhauser-Henning, red. Mia Rönnmar, och Jenny Julén Votinius (Lund: Juristförlaget i Lund, 2017), s. 

751–764 och Eva Schömer, ”Personlig assistans – en arbetsrättslig limbo”, Arbetsmarknad & Arbetsliv, 

nr 3 2017, s. 24–40. 
128 Annamaria Westregård, ”En analys av samspelet mellan arbetsrätt och rehabiliteringsregler vid 

uppsägning och omplacering”, Juridisk tidskrift vid Stockholms universitet, nr 4 2006, s. 876–888 och 
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frågor om arbetsanpassning och omplacering.129 Särskilt frågan om rehabiliterings-

ansvarets koppling till anställningsskyddet är en fråga som behandlas vidare i denna 

avhandling. Här kan också nämnas att handboken Rehabiliteringsansvaret systematise-

rar praxis rörande arbetsgivarens arbetsmiljöansvar vilket har tjänat som utgångs-

punkt för denna studies beskrivning av rehabiliteringsansvaret.130 Frågan om 

rehabiliteringsansvaret har också behandlats av Vahlne Westerhäll och Erhag.131  

Några rättsvetenskapliga arbeten i närliggande rättsområden kan också nämnas. 

Mannelqvist har studerat frågor om arbetsförmåga i sjukförsäkringen. Carlsson har 

analyserat ersättningssystemet vid arbetsskada och Enqvist de rättsliga förutsättning-

arna för Försäkringskassans samverkan med Arbetsförmedlingen och hälso- och 

sjukvården.132 Dessa berör framför allt förhållandet mellan det offentliga och arbets-

tagare vilket utgör en bakgrund till de frågor som studeras i denna avhandling. 

Skadeståndsrättsliga frågor har behandlats av Hellner och Radetzski.133 

Det går inte att säga att den rättsvetenskapliga forskningen har nått konsensus 

om hur arbetsmiljörätten ska betraktas. Vissa författare har visat på brister i möjlig-

heterna att genomdriva de arbetsmiljörättsliga kraven då sanktionerna inte är anpas-

sade för alla typer av arbetsmiljöproblem.134 Andra författare beskriver samtidigt 

arbetsmiljörätten som ett område där Arbetsmiljöverket effektivt kan genomdriva 

arbetsmiljökrav men där rättssäkerheten hamnar i bakgrunden.135 Denna splittrade 

bild visar på behovet av att närmare studera kopplingen mellan krav och 

genomdrivande inom området.  

 
Annamaria Westregård, Arbetsgivarens ökade ansvar för sjuklön och rehabilitering kontra arbetstagarnas integritet 

- går det att förena?, Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering, Rapport 2008:18. 
129 Annamaria Westregård, ”Arbets- och förvaltningsrättens ömsesidiga påverkan på begreppen 

arbetsanpassning och omplacering”, Förvaltningsrättslig tidskrift, nr 2 2012, s. 233–244. 
130 Jakob Broman, Bo Ericson och Carolina Öhrn, Rehabiliteringsansvaret: en arbetsrättslig handbok 

(Stockholm: Wolters Kluwer, 2017). 
131 Jan Ekholm m.fl., Rehabiliteringsvetenskap: rehabilitering till arbetslivet i ett flerdisciplinärt perspektiv (Lund: 

Studentlitteratur, 2015), Lotta Vahlne Westerhäll, ”Normgivningens etik – exemplet rehabilitering”, i 

Normativa perspektiv: festskrift till Anna Christensen, red. Ann Numhauser-Henning (Lund: Juristförlaget, 

2000), 557–582 och Erhag, Thomas. ”Om incitament och ansvar i arbetslivsinriktad rehabilitering”, i 

Legitimitetsfrågor inom socialrätten, red. Lotta Vahlne Westerhäll. (Stockholm: Norstedts Juridik, 2007), s. 

128–159. 
132 Ruth Mannelqvist, Arbetsförmåga i sjukförsäkringen: rätt och tillämpning (Uppsala: Iustus, 2012), Mia 

Carlsson, Arbetsskada: samspelet mellan skadestånd och andra ersättningsordningar (Stockholm: Jure, 2008) och 

Enqvist, En myndighet i samverkan. 
133 Jan Hellner och Marcus Radetzki, Skadeståndsrätt. (Stockholm: Norstedts Juridik, 2021). 
134 Steinberg, ”Brott mot arbetsmiljölagen - sanktioner främst för industriarbetarnas behov”. 
135 Vahlne Westerhäll, ”Prevention och sanktion på arbetsmiljöområdet”. 
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1.6 Disposition 

Avhandlingen består av fem delar. Den introducerande delen består av kapitel 1–2. 

I detta kapitel 1 ges en bakgrund till ämnet, syfte, frågeställningar och avgränsningar 

presenteras, metod och materialfrågor diskuteras, och forskningsläget behandlas. I 

kapitel 2 diskuteras några av de centrala begrepp som behandlas i studien. Det 

handlar om arbetsgivaren, arbetsgivarprerogativen, ansvar, krav och 

genomdrivande. Kapitlet innehåller också en genomgång av olika teoretiska perspek-

tiv vilka är av betydelse för förståelsen av de frågor och det material som analyseras 

i studien. 

Den andra delen består av kapitel 3–4 och behandlar de rättsliga krav som ställs 

på arbetsgivaren i syfte att uppnå ett hållbart arbetsliv. I kapitel 3 behandlas de pro-

aktiva kraven som ställs på arbetsgivaren och i kapitel 4 behandlas de reaktiva kraven. 

Den tredje delen består av kapitel 5–8 och behandlar olika rättsliga genom-

drivandemekanismer som används för att se till att arbetsgivaren uppfyller kraven. I 

kapitel 5 behandlas några utgångspunkter för det rättsliga genomdrivandet, de 

rättsprinciper som är centrala för offentligrättsligt genomdrivande samt inspektioner 

och förelägganden. I kapitel 6 behandlas sanktionsavgifter, i kapitel 7 straffrättsliga 

sanktioner och i kapitel 8 civilrättsligt genomdrivande. 

Den fjärde delen, består av kapitel 9 och behandlar ansvaret genom att det anges 

vilka möjligheter till rättsligt genomdrivande som finns av de olika proaktiva och 

reaktiva kraven.  

I den avslutande delen, bestående av kapitel 10, analyseras hur ansvaret ska förstås 

med användande av de teoretiska perspektiv som presenterades i kapitel 2.  
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2 Begrepp och teoretiska perspektiv 

I detta kapitel diskuteras några av de centrala begrepp och teoretiska perspektiv som 

används i studien. Begreppen som diskuteras är arbetsgivarbegreppet, arbetsgivar-

prerogativen samt begreppen ansvar, krav och genomdrivande. 

Då arbetsgivarens ansvar är en sammanvägning av krav och möjligheter till 

genomdrivande kan det förväntas att olika rättsliga intressen och principer kommer 

att aktualiseras i analysen av rätten. Dessa intressen och principer kan harmonisera 

eller stå i konflikt med varandra. För att närmare kunna analysera dessa typer av 

rättsliga relationer behövs en teoretisk förståelse för hur olika typer av rätt och 

reglering samspelar med varandra. Här behandlas teorier om rätten som indelad i 

olika nivåer, teorier om regleringsmodeller och en typologi av arbetsmiljökrav. 

Kapitlet avslutas med en modell som för samman de olika teorierna som behandlas 

i kapitlet. 

2.1 Arbetsgivarbegreppet i relation till ansvar för ett hållbart 

arbetsliv 

Den definition av arbetsgivare som angavs i samband med att studiens syfte presen-

terades – den som är motpart till en arbetstagare i ett anställningsförhållande – 

behöver utvecklas och problematiseras något.136 Den avgörande frågan för att fast-

ställa om någon är arbetsgivare är i stället om arbetet har utförts inom ramen för ett 

anställningsförhållande eller ej.137 I litteratur och förarbeten beskrivs arbetsgivaren i 

 
136 För allmänt om arbetsgivarbegreppet, se Selberg, Arbetsgivarbegreppet och arbetsrättsligt ansvar i komplexa 

arbetsorganisationer. 
137 Jfr Källström och Malmberg, Anställningsförhållandet, s. 25. Det saknas anledning att här definiera 

begreppet arbete, då gränserna för vad som är arbete och inte sällan är av betydelse för att avgöra om 

någon är arbetsgivare eller ej, för en sociologisk undersökning av arbetsbegreppet se Jan Ch Karlsson, 

Begreppet arbete: definitioner, ideologier och sociala former (Lund: Arkiv, 2013). 
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allmänhet som arbetstagarens motpart.138 Arbetsdomstolen har i ett ofta citerat 

avgörande behandlat innebörden av arbetsgivarbegreppet:139  

Som arbetsgivare brukar inom arbetsrätten betecknas den fysiska eller juridiska person 

som träffat avtal med annan om utförande av arbete under sådana förhållanden att ett 

anställningsförhållande föreligger. Arbetsgivaren är alltså det rättssubjekt som är 

arbetstagarens motpart i ett anställningsförhållande. Det råder inget tvivel om att 

anställningsskyddslagen i likhet med annan arbetsrättslig lagstiftning bygger på ett på 

detta sätt beskaffat arbetsgivarbegrepp. Det bör anmärkas att frågan om vem som är 

arbetsgivare i ett anställningsförhållande skall skiljas från hur långt arbetsgivarens 

rättigheter och skyldigheter sträcker sig i skilda hänseenden. Från frågan om arbets-

givarbegreppet skall också skiljas vem som har som uppgift att företräda arbetsgivaren 

i förhållande till arbetstagarna.140 

Detta arbetsgivarbegrepp bedöms vara tillämpligt inom det i avhandlingen studerade 

området.141 Utanför det kontraktuella arbetsgivaransvar som används i studien är det 

mer funktionella arbetsgivarbegrepp som ibland har angetts råda inom arbetsmiljö-

rätten och vid tillämpning av arbetstidslagen. När dessa lagar tillämpas anses allmänt 

att arbetsgivaransvarets placering måste avgöras med hänsyn till det reella inflytandet 

över beslut och åtgärder och vem som organisatoriskt och ekonomiskt har de bästa 

förutsättningarna att bära arbetsgivaransvaret.142 

 
138 Se exempelvis prop. 1974:148, Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om arbetstagares rätt till ledighet 

för utbildning, s. 95, SOU 2005:105, Stärkt rätt till heltidsanställning, s. 204, Olof Bergqvist, Lars Lunning, 

och Gudmund Toijer, Medbestämmandelagen: lagtext med kommentarer (Stockholm: Publica, 1997), s. 48, 

Tore Sigeman och Erik Sjödin, Arbetsrätten: en översikt (Stockholm: Wolters Kluwer, 2017), s. 28 och 

Mats Glavå och Mikael Hansson, Arbetsrätt (Lund: Studentlitteratur, 2020), s. 87. 
139 Se Selberg, Arbetsgivarbegreppet och arbetsrättsligt ansvar i komplexa arbetsorganisationer, s. 48 med 

referenser. 
140 AD 1984 nr 141. 
141 Jfr Lars Lunning, Gudmund Toijer, Per Lindblom, Anställningsskydd (JUNO Version 11A, 2018-07-

01), under rubriken Arbetsgivarbegreppet i anställningsskyddslagen och Gullberg och Rundqvist, 

Arbetsmiljölagen i lydelse den 1 juli 2018, s. 57 f. Skatterättsligt och socialförsäkringsrättsligt kan möjligen 

en något annorlunda bedömning göras av vad som utgör inkomst av anställning och inkomst av annat 

förvärvsarbete, jfr Ds 2002:56, Hållfast arbetsrätt - för ett föränderligt arbetsliv, s. 78–80, SOU 2008:76, F-

skatt åt fler, s. 76–106 och prop. 2008/09:62, F-skatt åt fler, s. 9, 11 f. Se även Patrik Emblad, Det 

civilrättsliga i svensk inkomstskatterätt (Göteborg: Juridiska institutionen, Handelshögskolan vid Göteborgs 

universitet, 2020), s. 93 f. 
142 Se prop. 1976/77:149, om arbetsmiljölag m.m., s. 195 och prop. 1981/82:154, om ny arbetstidslag m.m., s. 

75. 
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Det är alltså frågan om den som utför arbete för en huvudman är att betrakta 

som arbetstagare eller fristående uppdragstagare som blir avgörande för om huvud-

mannen är att betrakta som arbetsgivare eller ej. I det följande diskuteras därför vem 

som är en arbetstagare och vilken betydelse det har.  

Anställningsförhållandet och arbetstagarbegreppet fungerar en som avgränsning 

av arbetsrätten, där tvingande skyddsregler råder, mot det område där avtalsfrihet 

råder.143 Arbetstagarbegreppet blir därför ett tröskelbegrepp till de arbetsrättsliga 

reglerna.144 I vissa fall är dock inte denna avgränsning lika viktig, exempelvis gäller 

många av de proaktiva arbetsmiljökraven för den som har rådighet över en arbets-

plats även i förhållande till uppdragstagare, vissa av dessa krav gäller till och med för 

ensamföretagare.145 På andra områden är avgränsningen helt central för att vissa krav 

ska aktualiseras, exempelvis är stora delar av de reaktiva kraven endast gällande om 

ett anställningsförhållande råder, inte minst på grund av de reaktiva kravens koppling 

till anställningsskyddet.  

Arbetstagarbegreppet har inte någon legaldefinition och i stället får uttalanden i 

förarbeten, praxis och uttalanden i den juridiska litteraturen ligga till grund för 

bedömningen om ett anställningsförhållande föreligger eller ej.146 Ett avtal om utfö-

rande av arbete kan antingen ske inom ramen för ett uppdragsavtal eller inom ramen 

för ett anställningsavtal. För att avgöra om någon är en arbetstagare eller ej används 

en metod som innebär att en helhetsbedömning görs där alla omständigheter av 

betydelse vägs in.147 Det är inte avgörande vad parterna till ett avtal har betecknat 

 
143 Källström och Malmberg, Anställningsförhållandet, s. 23.  
144 Selberg, Arbetsgivarbegreppet och arbetsrättsligt ansvar i komplexa arbetsorganisationer, s. 46. Jfr även Kent 

Källström, ”2 kap. Vem är att anse som arbetstagare?”, i Löntagarrätt, av Folke Schmidt m.fl., rev. uppl. 

(Stockholm: Norstedts Juridik, 1994), s. 59. 
145 Se 3 kap. 5–7 h §§ AML. 
146 Se SOU 1993:32, Ny anställningsskyddslag, s. 216, jfr även Källström och Malmberg, 

Anställningsförhållandet, s. 24. 1992 års arbetsrättskommitté presenterade ett förslag till legaldefinition 

som dock inte kom att genomföras: ”Med arbetstagare avses den som enligt ett avtal och inom ramen 

för ett anställningsförhållande själv skall arbeta för någon annans räkning mot ersättning. Vid 

bedömningen av om det föreligger ett anställningsförhållande skall hänsyn tas till vad de enskilda 

parterna har avtalat, men också till arbetsuppgifternas art, hur arbetet bedrivs och vad som har blivit 

bestämt om ersättningen. Omständigheterna i det enskilda fallet skall vägas samman, varvid det även 

skall beaktas om den som skall utföra arbetet kan jämställas med en arbetstagare i ekonomiskt och 

socialt hänseende.” SOU 1993:32, s. 13. För en tidig undersökning av arbetstagarbegreppet, se Axel 

Adlercreutz, Arbetstagarbegreppet: om arbetstagarförhållandet och därtill hörande gränsdragningsfrågor i svensk civil- 

och socialrätt (Stockholm: Norstedt, 1964). 
147 Se NJA 1949 s. 786, SOU 1993:32, s. 228 f., Ds 2002:56, s. 114, Källström och Malmberg, 

Anställningsförhållandet, s. 26 och Källström, ”2 kap. Vem är att anse som arbetstagare?”, s. 65. 
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avtalet som utan det är innebörden av avtalsvillkoren och hur de faktiska förhållan-

dena under vilka den arbetspresterande parten har utfört arbete åt huvudmannen 

som är avgörande för bedömningen.148 

När denna bedömning görs brukar ett antal kriterier anges vilka talar för att ett 

anställningsförhållande råder.149 De centrala kriterierna är att det rör sig om ett avtal 

som innebär en personlig arbetsskyldighet mot ersättning och att ”arbete utförs för 

annans räkning under dennes ledning och kontroll”.150 Andra exempel på kriterier 

som talar för att någon är arbetstagare är: 

– om arbetsförhållandet är av varaktig karaktär och den arbetspresterande 

parten utför arbete som huvudmannen anvisar efter hand, 

– att den arbetspresterande parten bara har en huvudman, 

– att den arbetspresterande parten har sin huvudsakliga sysselsättning hos 

huvudmannen, 

–  att arbetet utförs med hjälp av huvudmannens maskiner och redskap,  

– att den arbetspresterande får en garanterad ersättning och betalt för utlägg  

– samt om den arbetspresterande är i ekonomiskt och socialt hänseende 

jämställd med en arbetstagare.151 

 

Omständigheterna som talar för respektive mot att ett anställningsförhållande råder 

ska vägas mot varandra och kan där ha olika tyngd. Om avtalsrelationen är varaktig 

och arbetet utövas under bestämd kontroll eller ledning så talar det relativt starkt för 

att ett anställningsförhållande råder. Dock måste hänsyn alltid tas till bransch och de 

arbetsförhållanden som råder i den aktuella situationen. Ingen uttömmande lista 

över relevanta förhållanden kan göras.152  

 
148 Se AD 1990 nr 116 och Ds 2002:56, s. 115.  
149 Se exempelvis Adlercreutz, Arbetstagarbegreppet, s. 228–270, Källström, ”2 kap. Vem är att anse som 

arbetstagare?”, s. 65 ff. och Glavå och Hansson, Arbetsrätt, s. 84. 
150 Källström och Malmberg, Anställningsförhållandet, s. 27. Jfr även SOU 1993:32 s. 220 där det anges 

att en grundläggande förutsättning är att ”rättsförhållandet ska utgå från ett frivilligt åtagande som 

innebär att någon skall arbeta för en annans persons räkning”. 
151 Ds 2002:56, s. 115 f. och Källström och Malmberg, s. 26 f., Källström, ”2 kap. Vem är att anse som 

arbetstagare?”, s. 65 och Glavå och Hansson, Arbetsrätt, s. 84. Se även SOU 1975:1, Demokrati på 

arbetsplatsen: förslag till ny lagstiftning om förhandlingsrätt och kollektivavtal, s. 722, samma uppräkning som i 

SOU 1975:1 görs också i SOU 1993:32 s. 227 ff.  
152 Se SOU 1993:32 s. 229 se även SOU 1975:1 s. 732. För en översikt av praxis gällande arbetstagar-

begreppet, se SOU 1993:32 s. 224 ff. samt Ds 2002:56 s. 116–118.  
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Inom EU-rätten används flera olika arbetstagarbegrepp som är definierade på 

olika sätt.153 Arbetstagarbegreppet i artikel 45 FEUF som är tillämpligt gällande den 

fria rörligheten för arbetstagare är enligt EU-domstolens praxis ett självständigt EU-

rättsligt begrepp som medlemsstaterna inte själva får definiera.154 Det innebär att 

frågan om något utgör ett anställningsförhållande enligt nationell rätt saknar 

betydelse vid bedömningen av om en person ska betraktas som arbetstagare i 

unionsrättslig mening.155 EU-domstolen har fastslagit att begreppet arbetstagare i 

artikelns mening omfattar alla som utför arbete åt någon annan, under dennes 

ledning när arbetet sker mot vederlag.156 Bedömningen ska grunda sig på objektiva 

kriterier och en helhetsbedömning av alla omständigheter som avser arten av såväl 

det aktuella arbetet som anställningsförhållandet i fråga ska göras.157 Arbetstag-

arbegreppet ska inte tolkas snävt och innefattar alla fall som uppfyller kriterierna så 

länge det är fråga om ett verkligt arbete och inte är utfört endast i marginell 

omfattning.158  

Inom arbetsmiljöområdet finns en särskild definition av arbetstagare i ram-

direktivet om arbetsmiljö.159 Där anges att arbetstagare är ”varje person som är 

anställd av en arbetsgivare, inklusive praktikanter och lärlingar men inte arbetstagare 

i arbetsgivarens hushåll”. Med arbetsgivare i ramdirektivet avses ”varje fysisk eller 

juridisk person som står i ett arbetsgivarförhållande till arbetstagare och har ansvar 

för företaget och/eller verksamheten”. Även om det saknas avgöranden från EU-

domstolen som fastslår att begreppet arbetstagare i direktivet har en särskild unions-

rättslig betydelse så är det troligen så det bör tolkas. Till stöd för denna tolkning kan 

anges att arbetstagare är definierat i direktivet. Dessutom har EU-domstolen fast-

 
153 Se Nyström, EU och arbetsrätten, s. 147 och Frans Pennings och Saskia Peters, ”An Introduction to 

European Labour Law”, i European labour law, red. Teuna Jaspers, Frans Pennings, och Saskia Peters 

(Cambridge: Intersentia, 2019), s. 42 f. 
154 Mål 53/81 D.M. Levin mot Staatssecretaris van Justitie, EU:C:1982:105. Se även Nielsen, EU-

arbejdsret, s. 258. 
155 Mål C-116/06, Sari Kiiski mot Tampereen kaupunki, EU:C:2007:536, p. 26. 
156 Mål 66/85, Deborah Lawrie-Blum mot Land Baden-Württemberg, EU:C:1986:284, p. 17.  
157 Mål C-413/01, Franca Ninni-Orasche mot Bundesminister für Wissenschaft, Verkehr und Kunst, 

EU:C:2003:600, p. 27. 
158 Se Mål C-46/12, L.N. mot Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte, 

EU:C:2013:97, p. 39, 42 och Mål C-413/13, FNV Kunsten Informatie en Media mot Staat der 

Nederlanden, EU:C:2014:2411 (gällande falska egenföretagare). Se också Nyström, EU och arbetsrätten, 

s. 144–147, Nielsen, EU-arbejdsret, s. 258 ff. och Roger Blanpain, European labour law (Alphen aan den 

Rijn: Kluwer Law International, 2014), s. 350 ff. 
159 Artikel 3 a) rådets direktiv 89/391/EEG. 
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slagit att arbetstagarbegreppet på det närliggande området arbetstid är ett självstän-

digt unionsrättsligt begrepp.160 Arbetstagare i arbetsdirektivets mening innefattar alla 

som utför ett faktiskt och verkligt arbete, förutom om det utförs i endast marginell 

omfattning. Anställningsförhållanden enligt arbetstidsdirektivet kännetecknas av att 

någon utför arbete åt annan, under dennes ledning, mot vederlag.161 Även arbetstag-

arbegreppet enligt artikel 31.2 i rättighetsstadgan, om rätt till maximal arbetstid m.m., 

är ett unionsrättigt begrepp som bör förstås på samma sätt som enligt arbetstids-

direktivet.162 

Arbetstagarbegreppet har under senare år framför allt diskuterats i relation till 

utförande av arbete via olika typer av tekniska plattformar, där frågan är om den 

arbetspresterande parten ska ses som anställd eller som en fristående uppdrags-

tagare. 163 Frågorna om hur dessa typer av arbeten, inom den så kallade gigekonomin, 

ska klassificeras är ännu i stort olösta i svensk rätt.164  

Om det har konstaterats att den arbetspresterande parten är arbetstagare och att 

det därför rör sig om ett anställningsförhållande så är det främst frågan om vem som 

är att anse som arbetsgivare som behöver avgöras. Det är den som har ingått avtalet 

 
160 Mål C-428/09, Union syndicale Solidaires Isère mot Premier ministre m.fl., EU:C:2010:612, p. 28. 

Målet rörde arbetstagarbegreppet enligt arbetstidsdirektivet, Europaparlamentets och Rådets direktiv 

2003/88/EG av den 4 november 2003 om arbetstidens förläggning i vissa avseenden. 
161 Mål C-316/13, Gérard Fenoll mot Centre d'aide par le travail "La Jouvene" och Association de 

parents et d'amis de personnes handicapées mentales (APEI) d'Avignon, EU:C:2015:200, p. 27 se även 

Mål C-428/09, p. 28, och Mål C-337/10, Georg Neidel mot Stadt Frankfurt am Main, EU:C:2012:263, 

p. 2. 
162 Mål C-316/13, Gérard Fenoll mot Centre d'aide par le travail "La Jouvene" och Association de 

parents et d'amis de personnes handicapées mentales (APEI) d'Avignon, EU:C:2015:200, p. 26. 
163 För en diskussion om detta se bland annat Selberg, Arbetsgivarbegreppet och arbetsrättsligt ansvar i 

komplexa arbetsorganisationer, s. 43–45 och Niklas Selberg, ”Arbetsgivarbegreppet: från välfärdsstat till 

plattformsekonomi”, i Lavalgenerationen: 2010-talets doktorsavhandlingar i arbetsrätt, red. Erik Sjödin och 

Niklas Selberg, (Uppsala: Iustus, 2019), s. 168 f.  
164 Avgöranden från högsta instans saknas men frågor om olika typer av så kallade gig-företag är att 

anse som arbetsgivare har prövats ibland annat i Förvaltningsrätten i Malmö, dom 2021-06-18, mål nr 

13356-20, där frågan om plattformsföretaget Taskrunner skulle anses som arbetsgivare och därmed 

kunde föreläggas att vidta arbetsmiljöåtgärder besvarades nekande. Inte heller plattformsföretaget 

Tiptapp har ansetts vara arbetsgivare, se Förvaltningsrätten i Malmö, dom 2021-10-14, mål nr 1332-

21. Se även Kammarrätten i Stockholm, dom 2019-10-30, mål nr 5725-18, där egenanställnings-

företaget Cool Company inte bedömdes vara arbetsgivare i ett mål om sanktionsavgift för överträdelser 

av arbetsmiljölagen trots att de hade fakturerat, betalat lön och gjort vissa sociala åtaganden med 

anledning av det utförda arbetet. Cool Company inte haft någon kontakt med kunden innan arbetet 

utfördes vilket enligt domstolen innebar att bolaget inte kunde anses vara arbetsgivare. Domen 

överklagades men Högsta förvaltningsdomstolen meddelade inte prövningstillstånd, Högsta 

förvaltningsdomstolen, beslut 2021-01-15, mål nr 6245-19. 
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med arbetstagaren som är att anse som arbetsgivare.165 Detta är i de flesta fall tydligt 

men kan i vissa fall kräva en mer ingående analys. För det första så kan anmärkas att 

arbetsgivaren, till skillnad från arbetstagaren, inte måste vara en fysisk person utan 

också kan vara, och ofta är, en juridisk person.166 Exempel på fall då det kan vara 

svårt att avgöra vem som är arbetsgivare är då det är oklart om den som anställer 

någon har gjort det för egen räkning eller som representant för någon.167 Inom staten 

kan frågan aktualiseras om arbetsgivaransvaret ska läggas på staten som helhet, eller 

om ansvaret ska läggas på en enskild myndighet som i normalfallet är den som upp-

träder som motpart till den anställde i anställningsförhållanden.168 

En annan fråga är vems agerande som arbetsgivaren svarar för. En arbetsgivare 

som är en fysisk person ansvarar naturligt nog för sitt eget handlande och en arbets-

givare som är en juridisk person ansvarar för sina organ, exempelvis vd och styrelse 

i aktiebolag. Vidare kan en arbetsgivare ha ett ansvar för vad anställda gör enligt 

reglerna om fullmakt i avtalslagen.169 I avtalsförhållanden är arbetsgivaren i normal-

fallet gentemot motparten ansvarigt för samtliga anställdas ageranden. I skadestånds-

frågor kan reglerna om principalansvar leda till ansvar för anställdas agerande i 

tjänsten. I vissa lagar kan det finnas särskilda bestämmelser om att arbetsgivaren 

ansvarar för vissa anställdas ageranden, detta gäller exempelvis i diskriminerings-

lagen.170 

Inom straffrätten är det oftast representanter för arbetsgivaren som blir ansvariga 

för överträdelser av arbetsmiljökrav. Därför kan även dessa representanters ansvar 

 
165 Se bland annat prop. 1974:148, s. 95, SOU 1994:141, Arbetsrättsliga utredningar. Bakgrundsmaterial 

utarbetat av Sekretariatet vid 1992 års arbetsrättskommitté, s. 84, SOU 2005:105, s. 204, AD 1984 nr 

141, AD 2019 nr 17, Selberg, Arbetsgivarbegreppet och arbetsrättsligt ansvar i komplexa arbetsorganisationer, s. 

47 f., Bergqvist, Lunning, och Toijer, Medbestämmandelagen, s. 48 och Källström och Malmberg, 

Anställningsförhållandet, s. 40. 
166 Selberg, Arbetsgivarbegreppet och arbetsrättsligt ansvar i komplexa arbetsorganisationer, s. 18, Bergqvist, 

Lunning, och Toijer, Medbestämmandelagen, s. 48 och Glavå och Hansson, Arbetsrätt, s. 87. Se även SOU 

1994:141, s. 84. 
167 Se SOU 1994:141 s. 88, Bergqvist, Lunning, och Toijer, Medbestämmandelagen, s. 51, Källström, ”2 

kap. Vem är att anse som arbetstagare?”, s. 73–75 och Källström och Malmberg, Anställningsförhållandet, 

s. 40 f. 
168 Se SOU 1994:141 s. 89–93, Bergqvist, Lunning, och Toijer, Medbestämmandelagen, s. 49–51 och 

Källström och Malmberg, Anställningsförhållandet, s. 43. 
169 Anställda kan ha en sådan ställning att de kan företa bindande rättshandlingar för arbetsgivarens 

räkning, jfr 10 § andra stycket lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på 

förmögenhetsrättens område. 
170 I 2 kap. 1 § tredje stycket diskrimineringslagen (2008:567) anges att ”[d]en som i arbetsgivarens 

ställe har rätt att besluta i frågor som rör någon som avses i första stycket ska likställas med 

arbetsgivaren”. Se även Källström och Malmberg, Anställningsförhållandet, s. 42. 
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vara av intresse att studera inom ramen för en studie av arbetsgivarens ansvar. 

Genom reglerna om företagsbot kopplas dock ansvaret även i detta hänseende i 

många fall till den kontraktuella arbetsgivaren. De närmare överväganden om vem 

som är ansvarig i straffrättsligt hänseende behandlas i avsnitt 7.1. 

2.2 Anställningsförhållandets natur – arbetsgivarprerogativen 

De proaktiva och reaktiva krav som ställs på arbetsgivaren kan inte förstås fullt ut 

om de inte relateras till den rättsliga relation som i övrigt råder mellan arbetsgivare 

och arbetstagare. Anledningen till att det finns en arbetsrätt med syfte att skydda 

arbetstagarna är att anställningsavtalet inte är som andra avtal. I anställningsavtalet 

råder en inbyggd ojämlikhet. I avtalet ingår att arbetsgivaren går med på att betala 

en på förhand bestämd summa i lön som arbetstagarna inte har möjlighet att ändra 

när som helst. Arbetstagaren kan alltså inte utan omförhandling av avtalet ändra på 

den prestation som ska erhållas från arbetsgivaren. Arbetstagaren å sin sida går med 

på att ge arbetsgivaren rätten att ge order om vilket arbete som ska utövas. Det 

innebär att den prestation som arbetstagaren är skyldig att tillhandahålla kan ändras 

av arbetsgivaren, utan omförhandling av avtalet. 171  

Ett sätt att beskriva relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare är utgå från 

de rättigheter arbetsgivarna har i förhållande till arbetstagarna, de så kallade arbets-

givarprerogativen. Utgångspunkten är då att arbetsgivaren har en rätt att bestämma 

över verksamhetens inriktning (företagsledningsrätten), att leda och fördela arbetet 

(arbetsledningsrätten) samt fritt anta och avskeda arbetskraft (antagnings- respektive 

uppsägningsrätten).172 Dessa rättigheter har sitt ursprung i den så kallade december-

kompromissen som slöts mellan SAF och LO år 1906 och rättigheterna har genom 

Arbetsdomstolens praxis kommit att få allmän tillämpning.173  

 
171 Jfr Guy Davidov, A Purposive Approach to Labour Law, (Oxford: University Press, 2016), s. 54. Dock 

finns det gränser för denna arbetsskyldighet, i svensk rätt fastslagen ibland annat AD 1929 nr 29, se 

även Mia Rönnmar, Arbetsledningsrätt och arbetsskyldighet: en komparativ studie av kvalitativ flexibilitet i svensk, 

engelsk och tysk kontext, (Lund: Juristförlaget, 2004), s. 158 ff. 
172 Uppdelningen är bland annat utgångspunkten för framställningen av arbetsrätten i Glavå och 

Hansson, Arbetsrätt, se särskilt s. 46–51, se också (med referenser) Rönnmar, Arbetsledningsrätt och 

arbetsskyldighet, s. 45.  
173 Rättigheterna hade sitt ursprung i SAF:s stadgar från 1905 och brukar efter en stadgeändring 

betecknas som arbetsgivarens § 32-befogenheter, Rönnmar, Arbetsledningsrätt och arbetsskyldighet, s. 45, 

Glavå och Hansson, Arbetsrätt, s. 26 och Ronnie Eklund, ”7 kap. Arbetet”, i Löntagarrätt, av Folke 

Schmidt m.fl., rev. uppl. (Stockholm: Norstedts Juridik, 1994), s. 224. Som exempel på tidig praxis från 

Arbetsdomstolen där arbetsgivarprerogativen behandlats kan anges AD 1930 nr 52, AD 1930 nr 100 

och AD 1933 nr 159. 
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Arbetsgivarprerogativen kan begränsas genom lag, domstolspraxis eller avtal. 

Redan inledningsvis kan anmärkas att inskränkningarna av vissa av dessa rättigheter 

numera är omfattande, ibland så omfattande att man kan ifrågasätta om det fortfa-

rande är befogat att betrakta dessa som huvudregler. Här behandlas arbetsgivar-

prerogativen inledningsvis som rättssystematiska utgångspunkter, därefter 

diskuteras frågan om de bör betraktas som huvudregler eller ej.174 

Antagningsrätten utgår ifrån att arbetsgivaren har en rätt att fritt anta arbetskraft. 

Rättigheten begränsas framför allt av regler som förbjuder diskriminering och 

reglerna om företrädesrätt i lagen om anställningsskydd.175 Antagningsrätten berör i 

första hand förhållandet mellan arbetssökande och potentiella arbetsgivare. Då 

studien behandlar ansvaret för arbetsgivaren i förhållande till arbetstagarna så faller 

frågan om tillträde till anställningen utanför det studerade området. 

Företagsledningsrätten är närmast rätten att utan hinder få utöva ledningen av 

företaget. Den berör frågor som inte direkt har med arbetsgivarens relation med de 

anställda att göra. Vad verksamheten ska ha för mål och inriktning, vad som ska 

produceras och i vilken mängd och kvalitet det ska produceras, är inte beslut som 

fattas i rollen som arbetsgivare. Företagsledningsrätten innebär dock en maktrelation 

i förhållande till arbetstagarna, då företagsledningsbeslut påverkar arbetsför-

hållanden.  

Företagsledningsrätten rör inte specifikt företagarens roll som arbetsgivare. 

Företagarens rätt att bestämma över produktionsbeslut med mera gäller också i för-

hållande till kunder, leverantörer och borgenärer. Dock är det ingen som ifrågasätter 

företagarens självständiga beslutanderätt i förhållande till dessa grupper. Rätten att 

styra över produktionen kräver inga anställda och företagsledningsfrågor upp-

kommer också i verksamheter utan anställda.176 Företagsledningsrätten är tydligt 

kopplad till äganderätten över företaget. Det är särskilt genom inskränkningarna av 

företagsledningsrätten i medbestämmandelagen som företagsledningsrättens ställ-

ning i förhållande till arbetstagarna har uppmärksammats.177 

I arbetsledningsrätten innefattas rätten att leda och fördela arbetet, att bestämma 

vem som ska göra vad och hur, när och var det ska göras. Som en spegelbild av 

 
174 För en vidare diskussion om § 32- befogenheterna som sättsystematiska utgångspunkter, se Glavå 

och Hansson, Arbetsrätt, s. 45 ff. 
175 Se 2 kap. 1 § 2 p. diskrimineringslagen och 25–27 §§ lagen (1982:80) om anställningsskydd (LAS).  
176 Mats Glavå, Arbetsbrist och kravet på saklig grund: en alternativrealistisk arbetsrättslig studie (Stockholm: 

Norstedts Juridik, 1999), s. 601. 
177 Glavå, s. 601. 
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arbetsgivarens arbetsledningsrätt har arbetstagarna en lydnadsplikt och en arbets-

skyldighet.178 Arbetsledningsrätten ska alltså förstås som en rätt för arbetsgivaren att 

styra över arbetstagarnas prestationer. Såväl arbetslednings- som företagslednings-

rätten är rättigheter i förhållande till arbetstagarna. Att de krav som ställs på arbets-

givaren gällande arbetsmiljö och rehabilitering innebär en inskränkning av dessa 

rättigheter får till konsekvens att arbetsgivaren inte kan göra gällande sin arbets-

lednings- eller företagsledningsrätt mot arbetstagarna om utövandet av dessa rättig-

heter skulle strida mot kraven.179 Arbetsmiljökrav och krav på rehabilitering är dock 

inte enbart att uppfatta som en begränsning av arbetsgivarens rättigheter gentemot 

arbetstagarna. Då stora delar av kraven är tvingande så kan de i normalfallet inte 

frångås, ens om arbetstagare eller arbetstagarorganisation är överens om att de inte 

bör följas.180 

Skillnaderna mellan arbetsledningsrätten och företagsledningsrätten är stora. 

Arbetsledningsrätten ger vissa rättigheter till arbetsgivaren i förhållande till mot-

parten, arbetstagaren. Den berör alltså direkt förhållandet mellan arbetstagare och 

arbetsgivare och är en norm för att lösa konflikter om vilka prestationer som anställ-

ningsavtalet ålägger arbetstagarna att utföra. Företagsledningsrätten kan uppfattas 

som en ”systematisk utgångspunkt på rättssystemnivå” medan arbetsledningsrätten 

”utgör en huvudregel på rättsordningsnivå”.181 

Rätten att fritt avskeda eller säga upp arbetstagare är i och med lagen om anställ-

ningsskydd ersatt av regeln att arbetsgivaren måste ha saklig grund för att säga upp 

en arbetstagare med tillsvidareanställning.182 För avsked krävs att arbetstagaren har 

grovt åsidosatt sina åligganden mot arbetsgivaren.183 Reglerna om uppsägning och 

avsked har betydelse för arbetsgivarens reaktiva ansvar. Om en arbetstagare får ned-

satt arbetsförmåga på grund av sjukdom så måste adekvata arbetsanpassnings- och 

rehabiliteringsåtgärder vidtas. Om åtgärder inte har vidtagits så kan uppsägningen 

eller avskedet ogiltigförklaras. 

 
178 Se Rönnmar, Arbetsledningsrätt och arbetsskyldighet, s. 48 och Eklund, ”7 kap. Arbetet”, s. 225.  
179 Förutsättningarna för detta diskuteras i kapitel 8 om civilrättsligt genomdrivande nedan.  
180 Exempelvis Arbetsmiljölagens regler är formulerade som krav som såväl arbetsgivaren som 

arbetstagaren har att uppfylla, även om ansvaret framför allt ligger på arbetsgivaren. Se bland annat 

3 kap. 1 a §, 3 kap. 2–2 a §§ och 3 kap. 2 c–4 §§ AML. Även vissa av bestämmelserna i arbetstidslagen 

är tvingande, se 3 § arbetstidslagen. Ett exempel på när arbetsgivare, arbetstagare och facklig 

organisation vill bryta mot kraven anges i Steinberg, Skyddsombud i allas intresse, s. 25 där arbetstagarna 

ville arbeta mycket övertid men detta motsatte sig skyddsombudet då det kunde riskera arbetstagarnas 

hälsa på lång sikt.  
181 Glavå och Hansson, Arbetsrätt, s. 49 f. 
182 7 § lagen om anställningsskydd.  
183 18 § lagen om anställningsskydd.  
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Alla de proaktiva och reaktiva kraven kan i princip sägas vara en inskränkning av 

arbetsgivarprerogativen. När det gäller arbetsgivarprerogativen har det diskuterats 

om rätten inte närmar sig en situation där det inte längre är meningsfullt att tala om 

dem som huvudregler, utan att det i stället råder ett generellt saklighetskrav i arbets-

rätten.184 I det sammanhanget har framför allt diskrimineringsreglernas betydelse 

framhållits.185  

Frågan är dock om inte arbetsmiljöreglerna kan vara nog så viktiga i denna 

utveckling. Att bedriva arbetsledning som präglas av godtycklighet kan knappast 

sägas främja en god arbetsmiljö. När kraven ställs på arbetsgivaren att inte bara till-

handahålla en god fysisk arbetsmiljö utan även en god organisatorisk och social 

arbetsmiljö så minskar arbetsgivarnas utrymme för arbetsledningsbeslut som inte 

kan motiveras med godtagbara skäl.186 Det finns dock exempel i beslut från Arbets-

miljöverket och från domstolspraxis där arbetsgivarprerogativen framhålls som skäl 

för att Arbetsmiljöverket inte har rätt att ingripa. Exempelvis har arbetslednings-

rätten angetts som skäl för att Arbetsmiljöverket inte kan ingripa i en fråga om om-

placering av arbetstagare.187 Arbetsgivarprerogativen kan också i domstol användas 

som argument för att arbetsgivaren ska vara ansvarig. I ett mål om sanktionsavgifter 

angavs bland annat att arbetsgivaren ska leda och organisera arbetet så att inga 

olyckor inträffar och att de enskilda arbetstagarnas agerande därför inte kan anses 

vara utanför bolagets kontroll varför ingen jämkning av sanktionsavgifterna var 

motiverad.188 

Hur förhållandet mellan arbetsgivarprerogativen och arbetsgivarens ansvar för 

arbetsmiljö och rehabilitering ska förstås berörs närmare i avsnitt 8.2. 

2.3 Ansvar – krav och genomdrivande 

Avhandlingen handlar om arbetsgivarens rättsliga ansvar. Det betyder att det mora-

liska ansvaret för arbetsgivaren inte är föremål för studien. Detta underliggande 

 
184 Jfr Glavå och Hansson, Arbetsrätt, s. 51 ff. där författarna redogör för diskussionen, även om deras 

uppfattning är att denna punkt ännu inte har nåtts.  
185 Glavå och Hansson, s. 52. 
186 Kraven i detta hänseende har ökat genom AFS 2015:4.  
187 Förvaltningsrätten i Jönköping, dom 2021-02-23, mål nr 4718-20 och Arbetsmiljöverkets beslut 

2020-07-03, 2020/036659.  
188 Kammarrätten i Stockholm, dom 2017-03-17, mål nr 4506-16. Jfr resonemangen om makt och 

ansvar i avsnitt 2.3. 
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moraliska ansvar är dock bakgrunden till att det bör råda och råder ett rättsligt 

ansvar.189  

De filosofiska analyserna av ansvar kan beskrivas som agentfokuserade. Ansvaret 

utgår i allmänhet från vad en person har gjort eller underlåtit att göra. Makt eller 

kontroll anges som en grund för ansvaret. Här avses både egenmakt, makt att fatta 

beslut och att vidta handlingar, och makt att påverka omgivningen. Straffrätten har 

till stor del ett ansvarsbegrepp som baserar sig på individens skuld och som över-

ensstämmer med filosofiska analyser av ansvarsbegreppet.190 

När det gäller ansvaret i mer komplicerade situationer, som ansvaret för ageran-

det inom ramen för företag, så kan idén om det agentfokuserade, individuella ansva-

ret vara svårförenlig med hur makten över en situation verkligen ser ut. Jönsson har 

särskilt studerat straffansvarets utformning vid modern brottslighet, där överträdel-

ser av krav på arbetsmiljön kan ingå.191 Han konstaterar att på grund av de särdrag 

som tillskrivs modern brottslighet så tycks dessa brott sakna upphovsmän och 

händelseförloppen är sådana att när de återberättas så finns inte enhet i tid, rum och 

subjekt vilket skapar en situation där ingen människa kan ställas till svars.192 

Culpaansvaret inom skadeståndsrätten ger i princip upphov till samma problem 

i ansvarsutkrävandet vid överträdelser av arbetsmiljökrav som de straffrättsliga 

reglerna.193 Inom skadeståndsrätten kan dock ansvaret ofta, genom regler om prin-

cipalansvar och strikt ansvar, åläggas juridiska personer för de skador som verksam-

heten orsakar.194 

De olika sätten att se på ansvar som kan finnas inom moralen respektive inom 

olika delar av rätten pekar på behovet av att undersöka det rättsliga ansvaret. Genom 

att studera det rättsliga ansvaret så kan också de situationer där ansvar inte råder 

 
189 För en längre diskussion om begreppet ansvar inom arbetsmiljörätten, se Andersson, Vidta alla 

åtgärder som behövs, s. 61 ff. 
190 Se Peter Cane, Responsibility in Law and Morality (Oxford: Hart Publishing, 2002), s. 49, 66 f. För 

diskussioner om ansvar inom straffrätten, se också exempelvis Alan W. Norrie, Punishment, Responsibility, 

and Justice: a Relational Critique (Oxford: Oxford University Press, 2000), Sverker Jönsson, Straffansvar 

och modern brottslighet: en idékritisk studie av straffansvar för juridiska personer (Uppsala: Iustus, 2004) och H. 

L. A. Hart, Punishment and Responsibility: Essays in the Philosophy of Law (Oxford: University Press, 2008). 
191 Jönsson, Straffansvar och modern brottslighet. Jönsson definierar modern brottslighet som ”redan 

kriminaliserade gärningar, som genom beskrivningar av de händelseförlopp som omger dem, hänförs 

till samhällets ekonomiskt-industriella sfär”. (kursiv text i original), Jönsson, s. 24.  
192 Jönsson, s. 233. 
193 Likheterna mellan skadeståndsansvaret och straffansvaret har också framhållits i litteraturen Hellner 

och Radetzki, Skadeståndsrätt, s. 28. 
194 Se Hellner och Radetzki, s. 31 f. Principalansvar och strikt ansvar löser dock inte frågan hur 

komplicerade orsakssamband med många konkurrerande skadeorsaker, som förekommer inom 

ekonomisk verksamhet som orsakar skador, ska kunna leda till ett rättsligt ansvar.  
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också identifieras. Här hämtas inspiration från Veitch som pekar på att rättens funkt-

ion till stora delar snarare är att reglera oansvar (irresponsibility) än ansvar 

(responsibility). Veitch menar att det finns situationer där stort mänskligt lidande råder 

men där rätten inte utpekar någon som ansvarig för detta lidande. Detta oansvar 

legitimerar implicit de förhållanden som ger upphov till lidandet och gör det svårt 

att resonera om att någon skulle vara moraliskt ansvarig för den uppkomna situat-

ionen.195 

Gränserna för det rättsliga ansvaret är kopplat till en viss roll eller funktion 

(exempelvis arbetsgivarrollen). Genom att rätten definierar vad arbetsgivaren ska 

ansvara för definierar den också det som faller utanför arbetsgivarens ansvar. Detta 

kan uppfattas som ett tyst godkännande av att arbetsgivaren inte har något ansvar 

(inte heller moraliskt) för det lidande som arbetsgivarens verksamhet orsakar men 

som denne inte ansvarar för rättsligt. De gränser för arbetsgivarens ansvar som 

rätten sätter upp kan också beskrivas som att det bygger på antaganden om vilken 

makt arbetsgivaren har över arbetsförhållandena. Där inget rättsligt ansvar råder för 

arbetsgivaren måste detta uppfattas som ett underliggande antagande om att arbets-

givaren inte heller har makt över denna situation. Kanske ses arbetsförhållandena 

som formade av ekonomin i stort, den globala konkurrensen eller något annat för-

hållande som arbetsgivaren inte har makt över. 

Termen ”arbetsgivarens rättsliga ansvar” används i avhandlingen som en 

samlingsbeteckning på krav som ställs på arbetsgivaren som kan genomdrivas rätts-

ligt. Arbetsgivarens rättsliga ansvar är ett konstaterande av rättsläget, en kombination 

av krav och möjligheter till genomdrivande. Begreppsanvändningen kan därför sägas 

vara rättspositivistisk, i den meningen att den skiljer på rätten och moralens inne-

håll.196 Det betyder inte att det rättsliga ansvarets utformning inte kan granskas 

kritiskt. Genom att tydliggöra ansvarets innehåll blir de områden där inget ansvar 

förekommer tydligare. Även ett oskäligt betungande ansvar på något område och 

bristande koherens mellan krav och genomdrivandemekanismer kan också synlig-

göras genom att krav och genomdrivande studeras separat för att därefter analyseras 

i termer av omfattningen av arbetsgivarens ansvar. 

Att inte bara kraven studeras, utan också möjligheterna att genomdriva kraven, 

kan också motiveras utifrån rättsfilosofiska utgångspunkter. Rätt kan definieras 

 
195 Scott Veitch, Law and irresponsibility: on the legitimation of human suffering (Abingdon: Routledge-

Cavendish, 2007). 
196 Se Torben Spaak, ”Rättspositivism och juridisk metod”, i Juridisk metodlära, red. Maria Nääv och 

Mauro Zamboni (Lund: Studentlitteratur, 2018), s. 60 f. 
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såsom handlingsmönster som är sanktionerade på ett visst sätt.197 Här ska inte 

diskuteras om det är en lämplig definition av rätten. I stället antas helt enkelt att 

genomdrivande spelar roll och det därför är av värde att studera hur och när genom-

drivande kan ske. 

Anledningen till att inte enbart kraven studeras hänger också samman med hur 

reglerna är konstruerade. En stor del av reglerna på området är formulerade som 

krav på arbetsgivaren utan att det tydligt anges hur reglerna kan genomdrivas rätts-

ligt. Detta är särskilt framträdande när det gäller arbetsmiljölagens krav. Visserligen 

pekas sanktioner ut i lagen och i föreskrifter utfärdade med stöd av lagen, men 

genomdrivandemöjligheterna påverkas också av annan lagstiftning och av olika 

rättsprinciper. Därför går det inte alltid på ett enkelt sätt att identifiera vilka sankt-

ioner eller andra typer av genomdrivande som kan användas. Genom att dela upp 

ansvaret i krav och genomdrivande ökar förståelsen för hur rätten är konstruerad. 

Det blir också möjligt att jämföra olika typer av genomdrivandemekanismer med 

varandra samt analysera hur de olika kraven förhåller sig till de olika mekanismerna.  

Inom arbetsmiljörätten beskrivs ibland arbetsmiljöansvaret, det vill säga ansvaret 

att vidta förebyggande arbetsmiljöåtgärder, som skiljt från straffansvaret för arbets-

miljöbrott som kan förkomma efter att ett arbetsolycksfall har inträffat.198 En sådan 

uppdelning underlättar dock inte förståelsen av vilka skyldigheter som arbetsgivaren 

har i arbetsmiljöhänseende. I själva verket finns en koppling mellan vilka åtgärder 

som arbetsgivaren är skyldig att vidta och det straffrättsliga ansvaret.199  

Andersson delar i sin avhandling upp arbetsmiljöansvaret ur ett tidsperspektiv i 

ansvar ex ante och ansvar ex post.200 Denna uppdelning skiljer inte på kraven och 

genomdrivandet av dessa krav varför uppdelningen inte kommer att användas här.  

Uppdelningen av ansvaret i krav och genomdrivande kan sägas vara en uppdel-

ning i det som har brukat betecknas som primära och sekundära regler. De primära 

 
197 Per Olof Ekelöf, Straffet, skadeståndet och vitet: en studie över de rättsliga sanktionernas verkningssätt, 

(Uppsala: Lundequist, 1942), s. 5, Ekelöf hämtar denna definition från Olivecrona, se Karl Olivecrona, 

Lagens imperativ (Lund: Gleerup, 1942), s. 5 f. Definitionen av rätten som sanktionerande befallningar 

är tydlig hos Austin, se John Austin och H. L. A. Hart, The Province of Jurisprudence Determined: And the 

Uses of the Study of Jurisprudence (London, Weidenfeld & Nicolson, 1954 [1832]). Att använda denna 

definition som en som en uttömmande definition av rätten kan dock ifrågasättas, se exempelvis Andrei 

Marmor, ”The Nature of Law”, i The Routledge Companion to Philosophy of Law, red. Andrei Marmor (New 

York: Routledge, 2015), s. 6.  
198 Arbetsmiljöverket, Arbetsmiljöansvar och straffansvar – två helt olika saker, 2016. 
199 Detta innebär förstås inte att allt arbetsmiljöansvar också är ett straffansvar. Däremot är de inte 

skilda från varandra utan straffansvaret kan förstås som en del av arbetsmiljöansvaret. Se även kapitel 

7. 
200 Se Andersson, Vidta alla åtgärder som behövs, s. 66–75. 
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reglerna slår fast vad som är förbjudet eller påbjudet och de sekundära reglerna fast-

slår de genomdrivandemekanismer som används för att säkra de primära reglernas 

efterlevnad.201 Strömholm anger att detta är en övergiven uppdelning och att upp-

delningen numera görs mellan ”förhållningsregler”, riktade till medborgarna, 

”domsregler” som riktar sig till domaren och reglerar vad som händer om förhåll-

ningsregler överträds samt ”verkställighetsregler” som riktar sig till exekutions-

myndigheterna och träder i kraft om domen inte frivilligt efterlevs av den dömde.202  

Den uppdelning som görs i avhandlingen gör inte anspråk att vara den enda 

indelning som är möjlig. Bland annat på grund av att möjligheterna till exekution 

inte är en del av studien saknas skäl att göra den av Strömholm förordade indel-

ningen.  

I de fall där det är svårt att upprätthålla indelningen mellan krav och genom-

drivandemekanismer kommer detta att diskuteras i texten. Indelningen bedöms ändå 

vara möjlig att upprätthålla i de flesta fall. Förhoppningen är att den snarare klargör 

än fördunklar. 

2.4 Krav – proaktiva och reaktiva 

Med krav avses i denna studie de i rätten föreskrivna åtgärder arbetsgivaren ska vidta 

eller underlåta att vidta samt de förhållanden och mål som ska uppnås eller undvikas. 

De krav som avses är de rättsliga krav som ställs på arbetsgivaren gällande arbets-

miljö och rehabilitering. Det handlar alltså om det beteende hos arbetsgivaren som 

är påbjudet enligt de rättsliga normerna. 

Kraven kan delas in efter olika kriterier. Här kommer de att delas in efter den 

indelning som framgår av studiens forskningsfrågor, i proaktiva respektive reaktiva 

krav. Kraven kommer alltså att delas in efter om de syftar till att förebygga att ohälsa 

uppkommer och främja hälsa – proaktiva krav – respektive de krav som syftar till 

att få arbetstagare som drabbats av ohälsa att återgå i arbete – reaktiva krav.203 

Utifrån denna indelning kommer också kraven att delas in i olika områden utefter 

vilka förhållanden som kraven reglerar. Därefter analyseras kraven efter hur de är 

konstruerade. Beskrivningen utgår från den begreppsbildning som kommer att 

 
201 Strömholm, Rätt, rättskällor och rättstillämpning, s. 254. 
202 Strömholm, s. 255. 
203 Detta innebär att de främjande, promotiva kraven och de förebyggande, preventiva kraven kommer 

att behandlas i ett sammanhang. I analysen av kraven kan det dock göras en distinktion mellan om 

kraven är promotiva eller preventiva. För ett exempel på hur indelningen mellan främjande och 

förebyggande krav kan se ut, se Mats Glemne, ”Hälsa och hälsoarbete på arbetsplatsen”, i Bredden ger 

spetsen: om HALV-projektet Hälsa, arbetsmiljö och ledarskapsutveckling vid Växjö universitet, red. Mats Glemne 

(Växjö University Press, 2008), s. 14. 
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beskrivas närmare i avsnitt 2.8. Genom att analysera hur kraven är konstruerade kan 

regleringen av de olika områdena jämföras med varandra. 

Frågan om hur kraven är konstruerade är också av betydelse för vilka genom-

drivandemekanismer som kan användas för att arbetsgivaren ska följa kraven. Det 

är inte bara de direkta sanktionsbestämmelser som är kopplade till ett visst krav som 

är bestämmande för vilken typ av genomdrivande som kan följa vid en överträdelse. 

Även vad kravet reglerar och hur kravet är konstruerat har betydelse för genom-

drivandemöjligheterna. 

2.5 Genomdrivande – rättsliga mekanismer för att uppnå 

efterlevnad av kraven 

Det finns mängder av olika rättsliga konstruktioner som kan användas för att 

genomdriva ett rättsligt krav.204 Dessa kan kallas för rättsliga styrmedel, rättsliga 

reaktioner eller rättsliga genomdrivandemekanismer.205 I begreppet rättsliga 

reaktioner innefattas såväl positiva effekter för att uppmuntra ett visst handlande 

som negativa effekter för att avskräcka från ett visst handlade. Inom rätten är det 

oftast genom negativa rättsliga reaktioner som de materiella kraven upprätthålls, 

dessa negativa reaktioner brukar benämnas sanktioner. 

Sanktioner är rättsliga mekanismer som används för att garantera att rätts-

ordningen efterlevs.206 En mer heltäckande definition återfinns hos Oberdiek vilken 

definierar en sanktion som  

any threatened, promised, instituted or declared response on behalf of a group or 

institution attached to the breach or neglect of a recognized norm, policy, order, law 

or command done with the implicit or explicit intent of discouraging or preventing 

any such breach or neglect.207  

Mer kortfattat kan en sanktion beskrivas som ett hot om repressalier kopplat till 

brytandet av norm för att avskräcka från brott av normen.208 För att inte avgränsa 

bort betydelsefulla genomdrivandemekanismer från studien så kommer inte enbart 

sanktioner utan även andra typer av rättsligt genomdrivande att behandlas. Det är 

 
204 Se Strömholm, Rätt, rättskällor och rättstillämpning, s. 164 ff. 
205 Rättsliga styrmedel är det begrepp som används av Strömholm, s. 164. 
206 Se Strömholm, s. 285. 
207 Hans Oberdiek, ”The Role of Sanctions and Coercion in Understanding Law and Legal Systems”, 

The American Journal of Jurisprudence, nr 1 1976, s. 75. 
208 Jfr Oberdiek, s. 75. 
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dock enbart de rättsliga genomdrivandemekanismer som är kopplade till kraven på 

arbetsgivaren gällande arbetsmiljö och rehabilitering som kommer att studeras. 

Andra sanktioner, exempelvis av social karaktär, ligger utanför rätten och därmed 

utanför studien. Detta innebär inte att de saknar betydelse för kravens upprätt-

hållande, men det saknas möjligheter att undersöka dessa sanktioner med rätts-

vetenskapliga metoder.209 

Sanktionerna är ett sätt att genomdriva kraven. Genomdrivandet kan ske på olika 

sätt. Det kan ske genom att rättigheter ges direkt till individerna eller så kan rättig-

heterna förmedlas via myndigheter. De olika typerna av rättsligt genomdrivande kan 

kallas för rättsstatligt genomdrivande respektive välfärdsstatligt genomdrivande.210 

När det gäller genomdrivandet av arbetsmiljörätten så kan detta beskrivas på olika 

sätt. Ett sätt är det Hydén skisserar i ett bokkapitel från år 1996.211 Där beskriver 

han det som att arbetsmiljölagen genomförs genom myndighetsaktivitet, parts-

samverkan, företagshälsovård och arbetsgivaransvar. Även om den modellen belyser 

vissa delar av arbetsmiljölagens funktionssätt så är dess uppdelning inte så fruktbar 

i detta sammanhang. I denna framställning är hela tiden arbetsgivarens ansvar i 

fokus. Den myndighetsaktivitet som består av normgivning ses som en del av de 

krav som ställs på arbetsgivaren. Sanktionerna som myndigheterna använder sig av 

för att säkra genomförandet av arbetsmiljölagen är en annan del den rättsliga inne-

börden av arbetsgivarens ansvar. Här behandlas partssamverkan som ett krav som 

ställs på arbetsgivaren, förutom befogenheten att stoppa arbete som skyddsombudet 

har, vilket ses som en form av genomdrivande.  

Det är genom genomdrivande som kraven blir bindande för arbetsgivaren. För 

att ett rättsligt krav ska vara effektivt krävs det inte bara en norm som slår fast själva 

kravet utan också normer som gör att kravet kan genomdrivas. En lagregel som inte 

kan genomdrivas rättsligt är en så kallad lex imperfekta. Vanligtvis brukar den 

allmänna viljeförklaringen i äktenskapsbalken anges som ett exempel på en sådan 

norm:  

 
209 För mer om icke-rättsliga sanktioner se exempelvis Eric A. Posner, red., Social Norms, Nonlegal 

Sanctions, and the Law (Cheltenham: Edward Elgar, 2007). För ett exempel på en studie av sociala 

normers betydelse för regelefterlevnad se Måns Svensson, Sociala normer och regelefterlevnad: 

trafiksäkerhetsfrågor ur ett rättssociologiskt perspektiv (Lund: Lunds universitet, 2008). 
210 Se Håkan Hydén, ”Rättsliga styrningsmodeller i rättsstaten och välfärdsstaten - mot en rättsstatlig 

välfärdsmodell”, i Den mångtydiga styrningen, red. Stefan Sjöblom och Krister Ståhlberg (Åbo: Akademi, 

1989), s. 2. Hydén talar om olika styrningsmodeller eller regleringsmodeller, vilket är ett bredare 

begrepp än genomdrivandemodeller.  
211 Hydén, ”Kontorets arbetsmiljö i ett rättsligt perspektiv”, s. 202. 
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Makar skall visa varandra trohet och hänsyn. De skall gemensamt vårda hem och barn 

och i samråd verka för familjens bästa.212  

Den som bryter mot bestämmelsen drabbas inte av någon sanktion. Inom arbets-

miljörätten kan nämnas att bestämmelsen om att skyddsombud ska utses på arbets-

platser med minst fem arbetstagare inte är sanktionerad.213 

En regel bör dock inte bara beskrivas utifrån om den kan genomdrivas eller ej. 

Även hur en regel kan genomdrivas är betydelsefullt. Kraven som riktas mot arbets-

givaren upprätthålls genom ett komplext system av sanktioner och andra genom-

drivandemekanismer. Systemet för genomdrivande av proaktiva och reaktiva krav är 

avgörande för reglernas rättsliga betydelse.  

Inom arbetsmiljöforskningen finns en diskussion om hur tillsynsmyndigheter ska 

agera för att bäst förmå arbetsgivare att bedriva ett gott arbetsmiljöarbete.214 Denna 

diskussion, även om den är intressant, kommer inte att behandlas i någon större 

utsträckning här. Här kommer i stället de rättsliga aspekterna av olika genom-

drivandeformer att behandlas. Ett genomgående tema i behandlingen av de olika 

typerna av genomdrivande är hur de samspelar med kraven. Här behandlas betydel-

sen av kravens innehåll, vad de reglerar och hur de är konstruerade för att en viss 

form av genomdrivande ska vara rättsligt möjligt. 

Såväl det allmänna som arbetstagaren och representanter för arbetstagaren har en 

roll i det rättsliga genomdrivandet av kraven på arbetsmiljö och rehabilitering som 

ställs på arbetsgivaren. Det allmänna kan genomdriva kraven genom olika typer av 

offentligrättsliga mekanismer. Här är förelägganden, sanktionsavgifter och straff av 

central betydelse. Arbetstagaren och dess representanter kan framförallt genomdriva 

kraven med hjälp av skyddsombudets möjligheter att få arbetsgivaren att agera och 

rätten att i vissa fall vägra att utföra arbete. Även anställningsskyddsreglernas skydd 

mot uppsägningar utan saklig grund samt skadeståndsregler, särskilt kopplade till 

lagen om anställningsskydd och lagen om medbestämmande i arbetslivet kan använ-

das för att genomdriva kraven. 

Genomdrivande kan ske direkt genom att ett visst krav kan framtvingas, exem-

pelvis genom straff, sanktionsavgifter eller viten. Genomdrivande kan också ske 

indirekt, där effekterna av att överträda en arbetsmiljöregel ibland kan vara sådana 

att de leder till rättsliga konsekvenser. Ett exempel är överträdelser av ett krav som 

orsakar en olycka där någon skadas så kan detta leda till ansvar för arbetsmiljöbrott. 

Ett annat fall är då en överträdelse av ett krav orsakar en sjukdom och sjukfrånvaro 

 
212 1 kap. 2 § äktenskapsbalken. 
213 Se 6 kap. 2 § AML.  
214 Se exempelvis Gunningham och Johnstone, Regulating Workplace Safety. 
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hos en arbetstagare vilket kan leda till ett rehabiliteringsansvar och en skyldighet att 

betala sjuklön för arbetsgivaren. Här kan rehabiliteringsskyldigheten både beaktas 

som ett krav och som en typ av indirekt genomdrivande av andra krav.215 

Dessa direkta och indirekta former av genomdrivande av kraven samspelar med 

varandra och skapar ett rättsligt tryck på arbetsgivaren att uppfylla kraven. Men, som 

nämnts ovan, är kravens innehåll, struktur och utformning avgörande för om och 

hur de kan genomdrivas. På grund av det rättsliga beroendet mellan genomdrivande 

och krav så kommer även vissa krav att beröras när mekanismerna för 

genomdrivande beskrivs. Samtidigt kommer också genomdrivandemekanismer att 

beröras i avsnitten som behandlar krav.  

Olika typer av genomdrivande fyller olika funktioner.216 Även om alla sanktioner 

i någon mån har samma syfte: att säkra efterlevnaden av krav, så verkar de på vitt 

skilda sätt. Vissa sanktioner verkar framför allt bakåtblickande eller reaktivt genom 

att bestraffa överträdelser som redan har skett; detta gäller exempelvis straff, 

sanktionsavgifter och skadestånd. Andra verkar mer framåtblickande för att 

garantera att kraven uppfylls i framtiden, detta gäller framför allt vitesföreläggandet. 

Alla sanktionerna verkar i någon mån preventivt, men skadeståndet verkar också 

reparativt genom att ersätta orsakad skada. Sanktionerna verkar genom att innebära 

ett moraliskt fördömande av visst handlande och genom att göra det ekonomiskt 

belastande att bryta mot kraven. Undantagsvis kan de också innebära fängelsestraff 

för enskilda. De straffrättsliga bestämmelserna innehåller högre grad av moraliskt 

fördömande då de även kräver någon typ av klandervärt beteende (uppsåtligt eller 

oaktsamt) hos någon individ för att de ska aktualiseras. Detta kan jämföras med 

sanktionsavgifterna som utgår så fort en viss bestämmelse överträds, utan att det 

behövs något uppsåt eller någon oaktsamhet. 

Detta komplexa sanktionssystem gör att det är svårt att värdera innebörden av 

ett krav om man inte också analyserar hur kravet och dess utformning påverkar vilka 

sanktioner kan följa vid överträdelser av kravet. 

Det finns andra rättsliga reaktioner som har viss koppling till kraven men som 

inte kan betecknas som sanktioner. Detta handlar om olika typer av ekonomiska 

styrmedel kopplade till arbetstagarnas ohälsa. Det tydligaste exemplet på detta är 

arbetsgivarens sjuklöneansvar. Arbetsgivaren måste betala ut ersättning till arbets-

tagare som drabbats av sjukdom under sjukdag två till fjorton.217 Då sjukdom hos 

arbetstagarna till viss del kan kopplas till hur väl arbetsgivaren uppfyller kraven så 

kan sjuklöneansvaret sägas verka för att arbetsgivaren ska uppfylla kraven. Men då 

 
215 Jfr avsnitten 4 och 8.3.1. 
216 Se exempelvis Ekelöf, Straffet, skadeståndet och vitet. 
217 Se 6-7 §§ Lag (1991:1047) om sjuklön. 
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kopplingen är indirekt och relaterat till ett faktiskt utfall, arbetstagarnas sjukdom, 

och inte till uppfyllandet av kraven betecknas denna typ av rättslig reaktion här som 

ett ekonomiskt styrmedel och inte en genomdrivandemekanism. Denna skyldighet 

faller då utanför det ansvarsbegrepp som används i denna studie och behandlas 

därför endast översiktligt. I diskussionen i slutet återkommer dock några reflektioner 

om eventuell betydelse av dessa styrmedel. 

Helt centralt för denna studie är alltså förhållandet mellan krav och genom-

drivande och hur dessa samspelar för att skapa ett rättsligt ansvar för arbetsgivaren. 

För att närmare kunna analysera detta förhållande kommer vissa rättsvetenskapliga 

teorier att användas vilka redogörs för nedan. 

2.6 Rättens nivåer 

Ett perspektiv på rätten som kan vara fruktbart att använda i analysen är att dela in 

rätten i olika nivåer. En sådan indelning av rätten i olika nivåer har gjorts av Tuori.218 

På ytnivån återfinns rättskällorna – lagar, domslut m.m. Rätten består också av mer 

djupt liggande lager som rättskultur och djupstruktur. Tuoris indelning av rätten i tre 

olika nivåer är ett försök att komma bort ifrån de kunskapsteoretiska problem som 

en beskrivning av rätten som enbart bestående av en nivå ger upphov till.219 Men 

hans teori om rättens olika nivåer kan också vara värdefull för att beskriva och 

analysera spänningarna mellan olika regler och principer inom ett rättsområde. 

Tuori delar som sagt in rätten i tre nivåer: rättens ytnivå, rättskulturen och rättens 

djupstruktur. I ytnivån framträder rätten som språkligt formulerade normer eller 

normfragment. I ett modernt samhälle rör det sig framför allt om lagar och andra 

författningar, domstolsavgöranden och rättsvetenskap.220 Det rör sig med andra ord 

om de traditionella rättskällorna.221 

Ytnivån består av lagarnas språkliga innehåll, inte av lagarna i sig.222 Ytnivån är i 

ständig förändring genom att nya lagar införs, nya domslut fattas och nya artiklar 

 
218 Kaarlo Tuori, Critical legal positivism (Aldershot: Ashgate, 2002). För andra exempel på liknande 

indelningar se Håkan Gustafsson, Rättens polyvalens: en rättsvetenskaplig studie av sociala rättigheter och 

rättssäkerhet (Lund: Sociologiska institutionen, Lunds universitet, 2002), s. 45 ff.  
219 Tuori, Critical legal positivism, s. 147. 
220 Tuori, s. 154. 
221 Tuori nämner inte förarbeten i denna uppräkning, men det får närmast ses som beroende på att 

hans verk vänder sig till en internationell publik. Denna rättskälla är inte lika viktig i de flesta andra 

länder som den är exempelvis i Sverige. På andra ställen i detta verk nämner han dock betydelsen av 

förarbeten, Tuori s. 159. 
222 Tuori ansluter sig här till nära till den distinktion som Kelsen gör mellan lagskapande som 

viljeyttringar och lagars innehåll. Däremot skiljer sig Tuori från Kelsen så till vida att den tidigare till 
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och böcker skrivs av rättsvetare. Den inbördes vikten mellan de olika delarna av 

rättens ytnivå kan variera mellan olika rättssystem och över tid. Vilka delar som ingår 

i rättens ytnivå och hur vikten mellan dessa ska fördelas är det som brukar kallas för 

rättskällelära.223 

Rättens ytnivå består av rättskällor, vilka uttrycks språkligt och därmed måste 

tolkas för att kunna förstås. Tolkningen utförs inte av lagstiftaren utan det är framför 

allt en uppgift för domstolarna och rättsvetenskapen.224 Många beskrivningar av 

rätten, såsom Kelsen och Hart, inkluderar nästan bara rättens ytstruktur.225 

Rättskulturen består av den juridiska professionens expert- och elitkultur. 

Rättskulturen, liksom även djupstrukturen, består av normativa, begreppsliga och 

metodiska delar.226 Med de metodiska elementen av rättskulturen menas vad som 

ibland brukar kallas för den rättsliga logiken.227 Här innefattas typiskt juridiska sätt 

att tänka och argumentera. Det handlar inte bara om vanor och mönster i empirisk 

mening, utan även olika typer av överordnade normer – metanormer. Den viktigaste 

metanormen är rättskälleläran. Den pekar ut från vilka källor rätten kan hämtas samt 

hur man ska prioritera mellan olika rättsliga källor.  

Här återfinns också metanormerna som pekar ur hur konflikter mellan olika rätts-

källor ska lösas. Här kan nämnas principerna om att speciallag går före allmän lag, 

yngre lag går före äldre lag och att lag av högre rang går före lag av lägre rang. Även 

principen om EU-rättens företräde kan hänföras hit.228 

Det finns också metanormer som pekar ut hur tolkning av rättskällor ska ske. Det 

handlar bland annat om för alla jurister kända metodologiska verktyg som språklig 

och systematisk tolkning, analogier och e contrario-slut samt teleologisk metod.229 

 
skillnad från den senare ser rättsvetenskapen som del av rättens ytnivå, Tuori, Critical legal positivism, s. 

155. 
223 Tuori, s. 157. 
224 Tuori, s. 159. Frågan är om denna förenklade bild av hur rätt tolkas går att upprätthålla när vi rör 

oss bort från pliktnormer med begrepp som ska tolkas till en mer målinriktad lagstiftning där målen 

och de möjliga medlen anges i lagstiftningen men det lämnas öppet åt myndigheter eller domstolar att 

avgöra vilka medel som är lämpliga i en viss situation för att uppnå målen. Se avsnitt 2.7.  
225 Tuori, s. 160. 
226 Kaarlo Tuori, ”Från ideologikritik till kritisk positivism”, s. 11. 
227 Tuori, Critical legal positivism, s. 166 f. 
228 Tuori, s. 167. 
229 Tuoris uppräkning av dessa metodologiska verktyg kan ge intrycket att de befinner sig på samma 

nivå. Analogier och e contrarioslut kan också betecknas som tolkningsresultat, där det är tolkningen 

enligt den språkliga, systematiska eller teleologiska metoden som är avgörande för utfallet, jfr Peczenik, 

Vad är rätt?, s. 339. 
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Tuori framhåller att olika rättsliga kulturer inte bara skiljer sig åt vad gäller rätts-

källelära utan också när det gäller den vikt som läggs vid olika tolkningsmetoder.230 

Här kan tilläggas att samma skillnad kan råda mellan olika rättsområden inom en 

rättslig kultur. 

Rättskulturen innefattar också olika mönster av rättslig argumentation. Dessa 

olika argumentationsmodeller kan beskrivas som den normrationella, den mål-

rationella, intresseavvägningsmodellen och den processrationella.231 Innebörden av 

de olika argumentationsmodellerna beskrivs närmare nedan. 

De allmänna läror som genomsyrar olika rättsområden utrycker den rätts-

kulturella nivåns normativa och begreppsliga element.232 Genom dessa allmänna 

läror upprätthålls rättssystemet. Här återfinns också olika allmänna rättsliga principer 

inom respektive rättsområde – såsom pacta sunt servanda inom civilrätten och 

proportionalitetsprincipen inom förvaltningsrätten.233 

Även om rättskulturen är stabilare än den snabbt föränderliga ytnivån så 

förändras den över tid. Tuori nämner det välfärdsrättsliga paradigmets snabba 

utveckling på 1980-talet som en förändring av rättskulturen.234 Europarättens starka 

genomslag i svensk rätt under de senaste decennierna kan ses som ett annat exempel.  

Rättens djupstruktur är rättens stabilaste skikt. Det omfattar de rättskategorier 

som är grundläggande för hela rättstypen, inom den moderna rätten exempelvis 

begreppet rättssubjekt. Här återfinns också de för rättstypen fundamentala 

normativa principerna. Varje rättstyp kännetecknas på djupstrukturnivån av en 

speciell rationalitetstyp. Exempelvis anser Weber att den moderna rätten känne-

tecknas av en formell rationalitet.235 

Enligt Tuori kräver rättsordningens systematiska natur att den är såväl konsistent 

som koherent.236 Med konsistens menas att rättens ytnivå inte är logiskt motsägelse-

full. De principer som hanterar konflikter mellan olika typer av rättsnormer syftar 

till att säkra denna konsistens. Med koherens menas något mer än att rättsreglerna 

är logiskt motsägelsefulla. För att koherens ska råda krävs samstämmighet på den 

 
230 Tuori, Critical legal positivism, s. 167. Med en rättskultur i detta sammanhang torde menas ett lands 

rättskultur.  
231 Terminologin här hämtad ur Hydén, Rättssociologi som rättsvetenskap, s. 146 f. och Gustafsson, Rättens 

polyvalens, 2002, s. 197. Tuori själv använder en indelning i den normrationella, målrationella respektive 

behovsrationella modellen, Tuori, ”Från ideologikritik till kritisk positivism”, s. 11. 
232 Tuori, Critical legal positivism, s. 169. 
233 Tuori, ”Från ideologikritik till kritisk positivism”, s. 11. 
234 Tuori, s. 11 f. 
235 Tuori, s. 12. 
236 Tuori, Critical legal positivism, s. 170. 
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principiella nivån. Koherens innebär att samstämmighet, kongruens, råder mellan 

rättsprinciperna. 

Idén om koherens utgår ifrån att det är viktigt att reglerna inom ett område hänger 

väl ihop med varandra och med rättssystemet i stort.237 Koherens är från början en 

filosofisk term men har under lång tid använts inom rättsvetenskapen. 238 Koherens 

används på olika sätt av olika författare och ibland används andra begrepp för att 

beskriva samma sak. 239 Koherens kan sägas bestå av tre kriterier: 

(1) logisk motsägelsefrihet, (2) omfattande räckvidd och (3) stöd från andra kompo-

nenter i systemet.240 

Att en reglering ska vara logiskt motsägelsefri eller konsistent är enligt Peczenik ett 

minimikriterium för att koherens kan sägas råda.241 Regler måste helt enkelt vara 

utformade så att de inte föreskriver två helt motsatta beteenden.242 Med omfattande 

räckvidd menar man att regleringen är i harmoni med så många andra regler som 

möjligt. Kravet på stöd innebär att det ska finnas så många positiva kopplingar som 

möjligt mellan de olika delarna av en reglering.243 

 
237 Mattias Hjertstedt, Tillgången till handlingar för brottsutredare: en rättsvetenskaplig studie av beslag med 

husrannsakan, myndigheters utlämnandeskyldighet samt editions- och exhibitionsplikt (Uppsala: Iustus, 2011). 
238 År 1992 framförde Raz att: ” Coherence is in vouge. Coherence accounts of truth and knowledge 

have been in contention for many years. Coherence explanations of morality and law are a newer 

breed.” ”The Relevance of Coherence”, s. 273. 
239 MacCormick pratar om såväl ”normativ koherens” som ”narrativ koherens”. Den koherens som 

jag diskuterar i detta avsnitt avser närmast den normativa koherensen. Neil MacCormick, ”Coherence 

in legal justification”, i De lege: Juridiska fakulteten i Uppsala Årsbok, Årgång 2, red. Nils Jareborg (Uppsala: 

Iustus, 1992). Dworkin använder begreppet integrity istället för koherens men synes mena samma sak, 

Ronald Dworkin, Law’s empire (Oxford: Hart, 2000 [1986]). 
240 Aleksander Peczenik, ”Juridikens allmänna läror”, Svensk Juristtidning, nr 3 2005 s. 261. Här används 

dock koherensbegreppet framför allt för att beskriva vad rättsdogmatiken ska sträva efter i sin tolkning. 

Över huvud taget skiljer inte alltid litteraturen på reglernas koherens och på koherensen i tolkningen 

av reglerna. Dworkins begrepp integrity använd både för att tala om domstolarnas tolkning av rätten 

som lagstiftningens utformning. Dworkin, Law’s empire. 
241 Kriteriet förekommer inte bara i Peczenik, ”Juridikens allmänna läror” utan även i andra 

koherensteorier, t.ex. MacCormick, ”Coherence in legal justification”, Robert Alexy, ”Coherence and 

Argumentation or the Genuine Twin Criterialess Super Criterion”, i On coherence theory of law, red. Aulis 

Aarnio m.fl. (Lund: Juristförlaget, 1998), s. 41–49 och Dworkin, Law’s empire. 
242 Denna typ av inkoherens undviks normalt sätt i tolkningen av rätten, om två olika regler föreskriver 

helt motsatta rättsföljder i samma situation så måste någon av dem ge vika. Däremot kan den råda i 

lagstiftningen och därigenom ge upphov till osäkerhet om vilken regel som egentligen gäller. 
243 Peczenik, ”Juridikens allmänna läror”, s. 262. 
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Även om koherens kanske inte alltid bör eftersträvas kan det ändå vara av intresse 

att påpeka där tydlig inkoherens förekommer. Är det fråga om lokal inkoherens 

kanske det är något som bör åtgärdas av domstolar i tolkningen så att koherens 

uppnås.244 Om det är fråga om inkoherens mellan olika områden är det något som 

lagstiftaren bör uppmärksamma på så att det inte är fråga om oavsedda skillnader 

mellan liknande situationer.245 Det är också genom att utgå från ett ideal om i vart 

fall av lokal koherens som det är möjligt att ur rättskällorna identifiera underliggande 

principer och värden.246 

Kopplat till Touris indelning av rätten i olika nivåer är också den distinktion som 

brukar göras mellan regler och principer inom rättsvetenskapen.247 Ett fruktbart sätt 

att betrakta skillnaden mellan principer och regler är om man också placerar in dessa 

i Touris modell av rättens nivåer.248 De principer som befinner sig på ytnivån och 

återfinns i rättskällorna kan då kallas för regelprinciper och där är skillnaden mellan 

en regel och en princip snarare en skillnad i grad än en skillnad i art.249 En 

regelprincip är en generellt tillämplig regel där stort utrymme lämnas till 

rättstillämparen att uttolka regeln. Det finns gott om generella regler och att sätta en 

exakt gräns för vad som utgör en regelprincip, en generalklausul eller en annan typ 

av regel framstår som föga meningsfullt. Här används alltså inte Dworkins skarpa 

indelning mellan principer, vilka har en dimension av vikt och måste vägas mot 

varandra och mot regler, och regler vilka är tillämpliga helt och hållet eller inte alls.250 

Trots dessa invändningar mot att sätta upp en skarp skiljelinje mellan principer och 

regler används också termen princip i framställningen när etablerade regelprinciper 

såsom legalitetsprincipen och proportionalitetsprincipen behandlas.  

Vissa principer är dock av en annan art än regler, det är de värdeprinciper som 

finns i rättskulturen. Med värdeprinciper menas då grundläggande utgångspunkter 

och antaganden om hur ett rättssystem bör vara utformat och fungera. Dessa utgör 

fundamentala principer som styr de värderingsmässiga utgångspunkterna för de övre 

nivåerna i systemet.251  

 
244 Jfr Dworkin, Law’s empire, s. 255 och Aldo Schiavello, ”On “Coherence” and “Law”: An Analysis 

of Different Models”, Ratio Juris, nr 2 2001, s. 241. 
245 Jfr Dworkin, Law’s empire, s. 176–224. 
246 Jfr Ulväng, ”Om straffrätt och principer”, s. 186 f. 
247 För en översikt över diskussionen, se (med källor) Håkan Gustafsson, Rättens polyvalens: en 

rättsvetenskaplig studie av sociala rättigheter och rättssäkerhet (Lund: Sociologiska institutionen, Lunds 

universitet, 2002), s. 38ff. 
248 Se Ulväng, ”Om straffrätt och principer”, s. 193–223. 
249 Jfr Ulväng, s. 176.  
250 Ronald Dworkin, Taking rights seriously (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1977). 
251 Ulväng, ”Om straffrätt och principer”, s. 201. Ulväng använder termen värdeprinciper på ett något 

annat sätt, hans värdeprinciper tycks endast återfinnas i rättens djupstruktur.  
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När principer i rätten ska behandlas är ett problem att termen principer kan 

användas för en mängd olika normer av mer eller mindre generell karaktär. 

Dessutom kan principer i rätten ha kodifierats i regler i lagstiftningen. Genom att 

göra skillnad på de underliggande värdeprinciperna och regelprinciperna kan 

förvirring i begreppsbildningen undvikas. De underliggande värdeprinciperna kan 

komma till uttryck i regelprinciper och regler på ytnivån. Reglerna och regel-

principerna kan alltså sägas vara manifestationer av värdeprinciperna på ytnivån. 

Värdeprinciperna kan också förklara hur vissa avvägningar mellan olika regel-

principer på ytnivån görs; värdeprinciperna uttrycker då inte bara olika värden utan 

också vilken vikt som ska läggas i de olika värdena.  

En del av analysen av rätten består i att identifiera de underliggande värde-

principerna och vilken vikt som läggs vid olika värden och intressen när dessa står i 

konflikt med varandra. Identifieringen av värdeprinciperna utgår från koherens-

tanken där den beskrivning av de underliggande värdeprinciperna som bäst förklarar 

rätten på ytnivån är den metod som används för att identifiera värdeprinciperna. 

Detta är en tentativ process där nya händelser i ytnivån kan leda till en omvärdering 

av vilka de underliggande värdeprinciperna är. Beskrivningen av värdeprinciperna är 

inte normativ, den säger inget om vilka principerna bör vara, utan deskriptiv, den 

beskriver vilka värdeprinciperna bakom gällande rätt är. Poängen med att försöka 

identifiera värdeprinciperna är framför allt att bättre förstå gällande rätts utformning 

och funktion. Identifieringen av värdeprinciperna öppnar också upp för möjlig kritik 

av rätten om värdeprinciperna inte stämmer överens med de värderingar som någon 

anser ska vara bestämmande för rätten. 

I avhandlingen kommer termen principer eller rättsprinciper framförallt användas 

som beteckning på regelprinciper. När de underliggande värdeprinciperna behandlas 

kommer detta att göras med termer som ”underliggande värden” eller med hjälp av 

de termer som beskriver olika rationaliteter, argumentationsmodeller eller 

regleringsmodeller.252 

En annan distinktion som ibland används är den mellan principer och policyer. 

Policyerna skiljer sig från principerna genom att dessa är politiska målsättningar och 

inte på samma sätt är en del av rätten.253 När en generell norm identifieras är det 

därför viktigt att klarlägga om det rör sig om en regelprincip, vilken kan tillämpas av 

rättstillämpare eller om det snarare är fråga om en policy vilken pekar ut en mål-

sättning men inte är direkt rättsligt tillämplig. Både regelprinciper och policyer åter-

finns alltså på rättens ytnivå men det är framför allt regelprinciper som har betydelse 

 
252 Se avsnitt 2.7. 
253 Jfr Dworkin, Taking rights seriously, s. 38 f.  
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för rättstillämparna. Det som brukar betecknas som generalklausuler vilka innehåller 

generella riktlinjer för rättsligt beslutsfattande skulle med Dworkins terminologi 

betecknas som principer.254 Däremot bör en allmän skyldighet i en ramlag som är 

avsedd att tjäna som utgångspunkt eller ram för normgivning från en myndighet 

snarare betecknas som policy.255  

Tuoris indelning av rätten i olika nivåer hjälper till att synliggöra förhållandet 

mellan principer och regler. Det kan också hjälpa till att förklara principers roll i 

rättsligt beslutsfattande. Regler återfinns i rättens ytnivå och värdeprinciper ofta i 

rättskulturen. Rättskulturens inflytande på utfallet i ett enskilt avgörande gör sig 

gällande genom de värdeprinciper som rättstillämparna tar hänsyn till i sitt besluts-

fattande. Den djupstrukturella nivåns inflytande på enskilda fall är endast indirekt. 

De värdeprinciper som har starkt stöd i den rättsliga djupstrukturen kan förväntas 

få mer genomslag än de principer som kan upplevas som främmande i förhållande 

till den rationalitet som präglar djupstrukturen.  

Tuoris modell av rätten är väldigt generell och kan i princip tillämpas på vilken 

typ av rätt som helst. Andra modeller av rätten försöker ordna den i olika rättstyper 

eller utvecklingsstadier. Genom att sammanfoga Touris modell med andra modeller 

av rätten kan en analytisk modell skapas. Denna modell kan användas för att 

strukturera den rätt som behandlas i studien. 

2.7 Regleringsmodeller 

Ett sätt att beskriva de underliggande nivåerna och vilka logiker de består av kan 

vara att dela in dessa i olika typer av regleringsmodeller. Genom att använda de 

indelningar i olika typer av regleringsmodeller som förekommer i rättsvetenskaplig 

och rättssociologisk litteratur kan ökad förståelse av hur arbetsgivarens rättsliga 

ansvar är konstruerat och vilka värden det bygger på uppnås. En regleringsmodell 

kan beskrivas som ett bestämt sätt att styra eller reglera samhället vilket har vissa 

gemensamma kännetecken.256 

Flera av de teorier som har utvecklat begreppsapparater för att beskriva rätten är 

evolutionära till sin karaktär. De menar att rätten har rört sig från en viss typ av rätt 

till en annan typ av rätt över tid. De kan också vara normativa i den mening att de 

 
254 Om generalklausuler, se Håkan Hydén, Rättssociologi som rättsvetenskap (Lund: Studentlitteratur, 

2002), s. 72 f., jfr även Ronald Dworkin, Taking Rights Seriously, s. 38 ff.  
255 Jfr Dworkin, Taking rights seriously, s. 38 f. 
256 Jfr Hydén, ”Rättsliga styrningsmodeller i rättsstaten och välfärdsstaten - mot en rättsstatlig 

välfärdsmodell”, s. 2. 
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pekar ut en viss typ av rättslig reglering som mer önskvärd än en annan typ av rättslig 

reglering.257 

2.7.1 Repressiv, autonom och responsiv rätt 

En teori som är såväl evolutionär som normativ är den som Nonet och Selznick för 

fram i sitt inflytelserika arbete Law & Society in Transition.258 De hävdar att rätten har 

genomgått tre stadier: repressiv, autonom och responsiv rätt.  

Med repressiv rätt menas en rätt som sätter de styrandes intressen i första 

rummet. Den typiska formen av repressiv rätt är en förmodern fursterätt där furstens 

befallningar likställs med lag. Reglerna är outvecklade och detaljerade men binder de 

styrande i liten mån. Därmed lämnas stort utrymme för ad hoc-beslutsfattande. 

Rätten är tydligt underordnad den politiska makten.259 

Den autonoma rätten innebär att repressionen tämjs. Autonom rätt är nära 

förknippat med rättsstatstanken, rule of law. Rättsstaten förutsätter att de rättsliga 

institutionerna har ett visst mått av autonomi och att de har överhöghet inom vissa 

områden. Autonom rätt kännetecknas av att rätten är separerad från politiken. Rätts-

ordningen är regelfokuserad, de rättsliga institutionernas viktigaste uppgift är att 

upprätthålla reglerna. Kritik mot reglerna måste hanteras inom ramen för den 

politiska processen. Processen är mycket viktig. Ideal såsom likformighet och lika-

behandling står i fokus, inte materiell rättvisa.260 

Den responsiva rätten är rättens senaste utvecklingsstadium. Övergången till en 

responsiv rätt innebär att fokus flyttas från formella regler till materiell målupp-

fyllelse. Den responsiva rätten kan ses som ett svar på det alltmer komplexa moderna 

samhället. Lagstiftaren kan inte detaljreglera hur situationer ska lösas utan pekar i 

stället ut generella mål som ska uppnås. I stället för regler så är principer och policyer 

de viktigaste formerna av rättsliga normer.261 Detta innebär också att rätten blir mer 

öppen och flexibel än under den autonoma rätten. Det blir möjligt för intresse-

grupper att delta i den rättsliga processen. 

Kritik har riktats mot Nonet och Selznicks modell i och med att beskrivningen 

av responsiv rätt egentligen innefattar flera olika typer av rätt. En sådan kritiker är 

Gunther Teubner. 

 
257 Här används begreppet normativ i sin gängse mening, det vill säga att den uttrycker ett 

värdeomdöme.  
258 Philippe Nonet och Philip Selznick, Law & Society in Transition: Toward Responsive Law (New 

Brunswick: Transaction Publishers, 2001 [1978]). 
259 Nonet och Selznick, s. 16. 
260 Nonet och Selznick, s. 54. 
261 Nonet och Selznick, s. 16. 
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2.7.2 Formell, substantiell och reflexiv rätt 

Teubner delar liksom Nonet och Selznick in rätten i tre stadier. Då han enbart 

behandlar modern rätt utelämnar han den repressiva rätten från sin redogörelse av 

olika stadier av rätten. Teubner delar in rätten i formell, substantiell och reflexiv 

rätt.262 

Det Teubner kallar för formell rätt motsvaras i princip av det Nonet och Selznick 

kallar för autonom rätt. Formell rätt rättfärdigas av värden såsom individualism och 

autonomi. Den formella rätten verkar genom att sätta upp formella regler inom vars 

gränser privata aktörer skapar det materiella innehållet. Den rättsliga logik som 

genomsyrar den formella rätten baseras på deduktivt och regelorienterat tänkande.263  

Teubner anser att Nonet och Selznicks kategori responsiv rätt egentligen inne-

fattar flera olika typer av rätt. Han delar upp denna kategori i substantiell och reflexiv 

rätt.264 

Med substantiell rätt menar Teubner rätt som huvudsakligen motiveras av behov 

att reglera ekonomiska och sociala aktiviteter för att kompensera för brister i mark-

nadens funktion. Substantiell rätt är välfärdsstatens rätt. Här lämnas inte längre det 

materiella resultatet av rätten upp till de privata aktörerna att bestämma utan det 

allmänna sätter upp mål som ska realiseras genom rätten. Detta innebär också att 

rätten blir alltmer målorienterad. Den substantiella rätten förverkligas genom mål-

sättningar och implementeras genom regleringar, standarder och principer.265 

En ny form av rätt som håller på att utvecklas är den reflexiva rätten. Den reflex-

iva rätten motiveras av det önskvärda i att koordinera socialt samarbete. Till skillnad 

från den autonoma rätten lämnas inte de privata aktörerna i fred att reglera sina 

förhållanden utan det handlar om en reglerad autonomi där styrningen utförs genom 

att omdefiniera och omfördela äganderätter. Den reflexiva rättens uppgift är att 

ordna och omordna semi-autonoma sociala system. Denna uppgift utförs genom att 

rätten reglerar procedurer, samt fördelar rättigheter och kompetenser. Rätten styr 

indirekt, genom att rätten sätter upp organisatoriska ramar och anger procedurer 

som ska följas.266 

Nära förknippat med rättens olika stadier är att dela in rätten i olika typer av 

argumentationsmodeller eller regleringsmodeller.  

 
262 Gunther Teubner, ”Substantive and Reflexive Elements in Modern Law”, Law & Society Review, nr 

2 1983, s. 239–285. Teubners term substantive översätt här med substantiell.  
263 Teubner, s. 252 f. 
264 Teubner, s. 250 f. 
265 Teubner, s. 253 f. 
266 Teubner, s. 254 f. 
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2.7.3 Argumentationsmodeller, regleringsmodeller och normtyper 

På den rättskulturella nivån återfinns olika typer av argumentationsmodeller. Dessa 

kan betecknas som den normrationella, den målrationella, intresseavvägnings-

modellen och den processrationella.267 

I den normrationella modellen sker avgöranden av rättsfrågor utifrån regler som 

tillämpas på fakta. Argumentationen är av subsumtionslogisk typ och avgöranden 

sker genom att fakta subsumeras under den regel som ger svar på hur lösningen ska 

bli. Regeln innehåller de förutsättningar som är relevanta för att komma till en rättslig 

lösning av en fråga. Modellen bygger på en bedömning vad som har skett i efterhand 

och konsekvenserna av avgörandet är irrelevanta eller av mindre betydelse. Även om 

avgörandet inte alltid baseras på klart uttalade regler så är det angett vilka värderingar 

som ska beaktas och hur dessa ska vägas mot varandra.268 

I den målrationella modellen sker avgörandet utifrån en förutsägelse om vad 

konsekvenserna av beslutet blir. Argumentationen syftar till att maximera nyttan, det 

vill säga att så bra som möjligt uppnå de angivna målen. Det innebär att kunskaper 

om konsekvenser och orsakssamband är i fokus för bedömningen.269 

Intresseavvägningsmodellen innebär att en kompromiss mellan motstridiga 

intressen ska nås. Här sker en bedömning av den konkreta situationen genom att 

beakta de intressen som är angivna i rätten och korrekt väga dessa mot varandra.270  

Den processrationella modellen kännetecknas av att rätten sätter upp regler för 

självreglering. Här finns inget tydligt mål som ska uppnås eller en regel som fakta 

ska subsumeras under utan det är upp till de samhällsaktörer som utpekas av rätten 

att komma med lösningar. Rätten tillhandahåller procedurregler som reglerar 

processer, organisation och kompetenser. Den processrationella argumentations-

modellen är nära kopplad till den reflexiva rationaliteten.271 

Kopplat till de olika typerna av argumentationsmodeller och de olika typerna av 

rationaliteter är det som Hydén kallar olika styrningsmodeller eller reglerings-

modeller. Även regleringsmodellerna kan beskrivas som en del av den rättskulturella 

nivån. 

I den traditionella rättsstaten utfärdar staten normer där medborgarna är adres-

saten. Medborgarna kan aktivera sina rättigheter genom att gå till domstol. För att 

 
267 Terminologin här hämtad ur Hydén, Rättssociologi som rättsvetenskap, s. 146 f. och Gustafsson, Rättens 

polyvalens, 2002, s. 197. 
268 Hydén, Rättssociologi som rättsvetenskap, s. 146. 
269 Hydén, s. 147. 
270 Hydén, s. 147. 
271 Teubner, ”Substantive and Reflexive Elements in Modern Law”, s. 255, se även Gustafsson, Rättens 

polyvalens, 2002, s. 193–197. 
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enskildas rättigheter ska garanteras i dessa fall krävs att medborgarna har möjligheter 

att tillvarata sina rättigheter. Skillnader i kunskaper och resurser kan leda till stora 

skillnader i de faktiska möjligheterna för olika individer att göra gällande sina rättig-

heter.272 

Även genomdrivandet av skyldigheter mot det allmänna sker i rättsstaten via 

domstol. I dessa fall vänder sig staten till domstol för att genomdriva de skyldigheter 

som de enskilda har. Straffrätten är ett exempel på detta. Åklagaren vänder sig till 

domstol för att genomdriva sanktioner för överträdelser av en viss norm.273 

Ett sätt att råda bot på denna skillnad i möjligheterna att tillvarata rättigheter är 

att överlämna genomdrivandet av rättigheterna till olika myndigheter. Inom välfärds-

staten är detta ett vanligt sätt att hantera genomdrivandet av rättigheter. Rättigheter 

och skyldigheter förmedlas ofta till myndigheter som representerar medborgarnas 

intressen. Myndigheterna blir genom lagstiftningen bärare av rättigheterna.274 

Vissa författare vill lägga till ytterligare en regleringsmodell, en post-välfärdsstat. 

Inom post-välfärdsstaten där den reflexiva rätten återfinns sätter staten upp proce-

durregler och pekar ut vilka organisationer som har kompetens att avgöra rättens 

innehåll. I den ges ett stort utrymme för att låta olika intressen och parter ägna sig 

åt självreglering. Det innebär att en decentralisering av regleringen sker. Statens roll 

är här att understödja parternas kontakter genom olika typer av institutionella förut-

sättningar. I post-välfärdsstaten krävs för ett effektivt genomdrivande att maktför-

hållandena, utifrån de procedurer och kompetensregler som staten har ålagt dem, 

mellan intressegrupperna är sådana att medborgarnas intressen tillgodoses.275 

Hydén menar att det finns en koppling mellan regleringsmodell och normtyp. 

Han menar att rättsreglerna huvudsakligen är pliktnormer i den rättsstatliga 

 
272 Hydén, ”Rättsliga styrningsmodeller i rättsstaten och välfärdsstaten - mot en rättsstatlig välfärds-

modell”, s. 2 och Håkan Hydén, Normvetenskap (Lund: Sociologiska institutionen, Lunds universitet, 

2002), s. 161. 
273 Hydén, ”Rättsliga styrningsmodeller i rättsstaten och välfärdsstaten - mot en rättsstatlig välfärds-

modell”, s. 2 och Hydén, Normvetenskap, s. 161. 
274 Hydén, ”Rättsliga styrningsmodeller i rättsstaten och välfärdsstaten - mot en rättsstatlig välfärds-

modell”, s.2. 
275 ”Post-välfärdsstat” används som term i Gustafsson, Rättens polyvalens, 2002, se särskilt s. 197 f. 
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modellen medan det huvudsakligen är avvägnings- och mål-medelnormer i den väl-

färdsstatliga modellen.276 I post-välfärdsstatliga modellen dominerar handläggnings-

normer.277 Notera att det med normer här enbart avses rättsliga normer, inte normer 

i allmänhet vilket även innefattar sociala eller kulturella normer.278  

Pliktnormer definieras som normer vilka är uppbyggda efter ett subsumtions-

logiskt mönster där en viss rättsföljd följer av ett visst rättsfaktum. Regeln i sig är 

alltså tillräcklig för att bestämma beslutets innehåll. Det går att direkt ur regeln dra 

slutsatser om vad som är påbjudet eller förbjudet i en viss situation. Pliktnormerna 

riktar sig i första hand till de medborgare som har att följa reglerna. Men de riktar 

sig också till de beslutsorgan som ska bedöma om överträdelser av normerna har 

skett.279  

Pliktnormerna är anpassade att avgöras av juridisk sakkunskap. Det är tradition-

ellt sett domstolarna som gör dessa bedömningar. Pliktnormer kan sägas höra till en 

normrationell modell. Enligt denna sker avgöranden utifrån att regler tillämpas på 

de fakta som föreligger.280 Hydén tar reglerna om barnbidrag som exempel på en 

pliktnorm, där bidragets storlek tydligt framgår av bestämmelsens ordalydelse. 281  

Mål-medelnormer innehåller målangivelser av mer eller mindre preciserad karak-

tär. De anger också medel för att uppnå dessa mål. Till skillnad från pliktnormerna 

kan man inte direkt ur dessa normer utläsa vilket beteende som är önskvärt. För att 

avgöra detta krävs kunskap om det bästa sättet att nå målen. Ibland kan handlings-

alternativen begränsas genom att bara vissa medel får användas för att nå målen.282 

Målrationellt beslutsfattande sker oftast inom myndigheter som har expertkunskap 

på området.283 Ett exempel på detta är Arbetsmiljöverket.  

 
276 Hydén, ”Rättsliga styrningsmodeller i rättsstaten och välfärdsstaten - mot en rättsstatlig välfärds-

modell”, s. 3 ff. 
277 Gustafsson, Rättens polyvalens, 2002, s. 197. 
278 För en översikt och diskussion om normbegreppet, se Hydén, Normvetenskap, särskilt s. 95–128. 
279 Hydén, Ram eller lag?, s. 23. Termen pliktnormer synes Hydén närmast ha hämtat från Torstein 

Eckhoff och Nils Kristian Sundby, Rettssystemer: systemteoretisk innføring i rettsfilosofien (Oslo: Tano, 1991 

[1976]), se s. 67–82 begreppet förekommer dock tidigare hos andra författare men då under andra 

namn, se Eckhoff och Sundby s. 67 (med referenser). 
280 Hydén, Ram eller lag?, s. 24. 
281 ”Allmänt barnbidrag lämnas med 1 250 kr i månaden för varje barn från och med månaden efter 

barnets födelse.” 15 kap. 3 § socialförsäkringsbalken (2010:110, SFB). Här finns en tydlig rättsfaktadel 

– varje barn från och med månaden efter barnets födelse, och en tydlig rättsföljd – allmänt barnbidrag 

lämnas med 1 250 kr. Hydéns exempel utgår från den då gällande lydelsen av bestämmelsen, se Hydén, 

s. 23.  
282 Hydén, s. 23. 
283 Hydén, s. 27. 
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Mål-medelnormer tar ofta sikte på att tillfredsställa konkreta sociala behov. För 

att uppnå detta behöver helhetsbedömningar göras för att kunna avgöra vilka medel 

som ska vidtas för att nå ett visst mål. Därmed kan de förutsebarhetskrav som den 

normrationella modellen ställer upp bli lidande. I stället försöker man uppnå en 

”social förutsebarhet” där fokus ligger på att systematiskt kontrollera den rätts-

tillämpande myndigheten för att motverka godtycke.284  

Avvägningsnormerna kännetecknas av att de anger vilka intressen som ska vägas 

in vid beslutsfattandet och hur dessa intressen ska vägas mot varandra.285 Dessa nor-

mer avgörs ofta i beslutsorgan som inte bara innehåller jurister, utan även parts-

representanter för de intressen som berörs.286 Avvägningsnormer kan betraktas som 

ett sätt att uppnå en samhällelig balans. Även dessa normer styrs av en målinriktad 

rationalitet, dock av ett något annat slag än den som ligger till grund för mål-medel-

normerna.287 

Handläggningsnormer består av förfaranderegler. När handläggningsnormerna är 

kopplade till den post-välvärdstatliga regleringsmodellen handlar det om förfarande-

regler i syfte att se till att olika intressen beaktas inom ramen för en beslutsprocess. 

Det kan handla om regler om information, förhandlingar och tolkningsföreträde för 

att hämta exempel ur arbetsrätten.288  

Dessa modeller är mycket övergripande och säger inget om vilka typer av sankt-

ioner som används för att säkra det faktiska genomdrivandet av rättigheterna. Här 

är det viktigt att skilja på genomdrivande av rättigheter och genomdrivande av 

skyldigheter. En civilrättslig rättighet motsvaras alltid av en motsvarande skyldighet 

för motparten.289 Om jag som köpare har rätt till skadestånd i ett visst fall, vilket jag 

kan kräva ut i domstol, så har även säljaren en motsvarande skyldighet att betala 

skadeståndet. Köparens rättigheter och säljarens skyldigheter är då såväl materiellt 

som processuellt spegelbilder av varandra. Om arbetsgivaren har en skyldighet att 

 
284 Gustafsson, Rättens polyvalens, 2002, s. 189. 
285 Hydén, Ram eller lag?, s. 23. 
286 Hydén, s. 27. 
287 Se Lars D. Eriksson, ”Utkast till en marxistisk jurisprudens”, i Marxistisk teori och rättsvetenskap: 

artiklar, (Vantaa: Juridica, 1980), s. 47. Författaren gör uppdelningen mellan subsumtionsmodellen och 

den målrationella modellen, men delar å sin tur in den målrationella modellen i en systemorienterad 

målrationell modell och en behovsorienterad målrationell modell. Den systemorienterade målrationella 

modellen kan förstås som i huvudsak överensstämmande med det område som Hydén menar styrs av 

avvägningsnormer. 
288 Handläggningsnormer kan också förekomma inom andra typer av regleringsmodeller och tar sig då 

andra uttryck, se Hydén, Rättssociologi som rättsvetenskap, s. 187–189. 
289 Jfr Wesley Newcomb Hohfeld, ”Some fundamental legal conceptions as applied in judicial 

reasoning”, Yale Law Journal, nr 1 1913, s. 16. 
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uppfylla ett visst arbetsmiljökrav är det inte säkert att arbetstagaren har en mot-

svarande rättighet, att inte utsättas för den typen av arbetsmiljö, som kan göras gäll-

ande rättsligt. När rättigheter och skyldigheter är offentligrättsliga råder nämligen 

inte samma typ av reciprocitet.290 För att begreppsparet rättighet – skyldighet ska 

gälla även inom offentligrätten krävs det att det offentliga betraktas som bärare av 

rättigheten. Det är då det offentliga som har en rättighet att exempelvis ett visst 

arbetsmiljökrav ska gälla vilket motsvaras av en skyldighet för arbetsgivaren gente-

mot det offentliga. Att använda begreppet rättighet för de krav som enbart kan 

genomdrivas offentligrättsligt bör enligt min mening undvikas då det urholkar be-

greppets innebörd. När det offentliga agerar normgivare, normtillämpare eller ge-

nomdrivare av normer är det svårt att se hur detta kan handla om realiserande av 

rättigheter för det offentliga.  

 I rättsstaten är det medborgarnas egna resurser som är avgörande för om de kan 

genomdriva sina rättigheter. Medborgarna behöver kunskap om sina rättigheter och 

kunskap om hur man ska utkräva dem. I välfärdsstaten saknas till stor del möjligheter 

till utkrävbarhet av rättigheterna, utan medborgarna är beroende av att myndighet-

erna uppfyller de krav som staten har lagt på dem.  

Kopplat till frågan om regleringsmodeller är den rätt som brukar kallas för inter-

venerande rätt.  

2.7.4 Intervenerande rätt 

Den rätt som behandlas i studien kan till stor del beskrivas som intervenerande rätt. 

Det innebär att lagstiftningen är riktad mot en grupp i samhället, här arbetsgivarna, 

för att gynna en annan grupp i samhället, här arbetstagarna. Intervenerande lag-

stiftning kan inte förväntas följas spontant på samma sätt som den klassiska straff- 

och processrätten. Den måste därför kompletteras av myndighetskontroll för att 

efterlevas. Implementeringen av lagstiftningen står därför i fokus.291 Den uppdelning 

av ansvaret i krav och genomdrivande (implementering) som görs i avhandlingen 

görs just för att betydelsen av att studera implementering är av central betydelse på 

området.  

Intervenerande rätt är ett försök att reglera verksamhet i samhället så att den 

bedrivs på ett sätt som ger upphov till så få negativa effekter som möjligt. Hydén 

 
290 Detta innebär att den modell med reciproka rättigheter och skyldigheter som utformats av Hohfeld 

inte kan användas utan att modifieras i detta fall. För att använda Hohfelds modell så kommer det 

offentliga att bli bärare av kravrättigheten som svarar mot den skyldighet som arbetsgivarens har, jfr 

Hohfeld. 
291 Hydén, ”Hur får vi en bättre arbetsmiljö? Om strategier i arbetsmiljölagstiftningen över tid och vad 

vi kan lära av det”, s. 126. 
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talar om att målet med intervention är att undvika negativa externa effekter.292 

Begreppet negativ extern effekt är hämtat från ekonomisk vetenskap och med det 

avses negativa ekonomiska effekter av ett agerande som drabbar någon annan än 

den som utövar verksamheten. Därmed överensstämmer inte de privatekonomiska 

kostnaderna för den som utövar en verksamhet med de samhällsekonomiska kost-

naderna, varför en icke-effektiv resursanvändning kan uppstå.293  

Negativa interna effekter, som drabbar den som utför verksamheten, borde enligt 

sedvanlig ekonomisk teori inte behöva någon reglering för att minimeras. I den mån 

de negativa interna effekterna överstiger kostnaden för att förebygga dessa effekter 

eller vinsten av att utföra verksamheten som ger upphov till effekterna, kommer de 

inte att uppstå. En rationell aktör med fullständig information kommer inte att 

bedriva verksamhet som inte är lönsam eller vidta åtgärder som inte är lönsamma. 

För att detta skall stämma krävs dock att aktören som ger upphov till de negativa 

interna effekterna är medveten om effekternas storlek. Utanför klassisk ekonomisk 

teori är det ingen som tror att aktörer i verkligheten alltid är rationella och har full-

ständig information om verkligheten.294  

Målet med intervenerande lagstiftning är därför inte bara att undvika negativa 

externa effekter, utan också i viss mån att undvika negativa interna effekter. Krav 

kan ställas på arbetsgivaren för att se till att verksamheten bedrivs effektivt, både på 

ett privatekonomiskt och samhällsekonomiskt plan. Ett typexempel på intervene-

rande rätt är miljöreglering som avser att undvika att exempelvis produktion ger 

upphov till negativa miljöeffekter. Där är det också ännu tydligare att det handlar 

om att undvika negativa externa effekter.  

I begreppet intervenerande rätt ligger att den verksamhet som regleras inte är 

negativ i sig. Därför är syftet med regleringen att verksamheten ska kunna fortsätta 

bedrivas men att de negativa externa effekterna begränsas. Regleringen är därför all-

tid en balansgång mellan intresset av att bedriva verksamheten och att begränsa 

skadeverkningarna av verksamheten. Kopplat till diskussionen om reglerings-

modeller och intervenerande rätt är diskussionen om samspelet mellan rättslig 

reglering och det reglerade området. 

 
292 Hydén, Ram eller lag?, s. 52. 
293 Se Nationalencyklopedin, Extern effekt, åtkomstdatum 2021-08-15, http://www-ne-se.proxy. 

ub.umu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/extern-effekt, se även Robert Cooter och Thomas Ulen, 

Law & Economics (Boston: Pearson Education International, 2012), s. 39 f. och 166–174. 
294 I vart fall antagandet om rationalitet används som en utgångspunkt i läroböcker i nationalekonomi, 

se exempelvis Hugh Gravelle och Ray Rees, Microeconomics (Harlow: Prentice Hall, 2004), s. 6. 
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2.7.5 Det regulatoriska trilemmat 

Ett annat sätt att analysera olika typer av intervenerade rätt är utifrån hur den rättsliga 

regleringen samspelar med det område som regleras. Teubner har analyserat 

välfärdsstatlig reglering ur flera olika aspekter.295 Centralt för Teubner är samspelet 

mellan reglering och det system som avses påverkas av regleringen. Han framhåller 

att en reglering endast är framgångsrik i den mån den lyckas samverka med de interna 

mekanismerna som verkar inom det område som regleras. Det måste finnas en 

”strukturell koppling” för att regleringen ska vara effektiv.296 Teubner är här 

influerad av cybernetisk forskning och anger att: ”[L]egal regulations to not change 

social institutions at all, they only offer a new challenge for their autopoietic 

adaptation.”297 

Teubner finner att relationen mellan rätt, politik och det reglerade systemet kan 

misslyckas på tre olika sätt, vilket han kallar det regulatoriska trilemmat.298 

Regleringen är misslyckad om den inte är kompatibel med det område den avser att 

reglera. Detta kan ske genom ”inkongruens” mellan rätten och det reglerade 

området, eller ”överjuridifiering” av det reglerade området eller ”översocialisering” 

av rätten.  

Med inkongruens menas att regleringen inte är relevant i förhållande till det som 

den avser att reglera. Detta leder till att det reglerade systemet helt bortser från 

regleringen då den upplevs som irrelevant. Regleringen är ineffektiv då den inte leder 

till någon förändring av beteendet. Det reglerade området kvarstår intakt.  

Med ”överjuridifiering” menas att regleringen påverkar det område den avser att 

reglera så starkt att den hotar det reglerade systemets funktionssätt. Regleringen kan 

på ett plan sägas vara effektiv, i så måtto att den påverkar det reglerade området. 

Men påverkan är så stark att den hotar att allvarligt störa det reglerade området. 

Genom regleringen påverkas de självreglerande mekanismerna i det reglerade 

systemet så att det inte fungerar eller snedvrids. 

 
295 Gunther Teubner, ”After Legal Instrumentalism? Strategic Modes of Post-Regulatory Law”, i 

Dilemmas of Law in the Welfare State, red. Gunther Teubner (Berlin: de Gruyter, 1986). 
296 Teubner, s. 310. 
297 Gunther Teubner, “Juridification – Concepts, Aspects, Limits, Solutions”, i Juridification of Social 

Spheres: A Comparative Analysis in the Areas of Labor, Corporate, Antitrust, and Social Welfare Law, red. 

Gunther Teubner (Berlin: De Gruyter, 1987), s. 21. Citat hämtat från Stafford Beer, ”Preface to 

Autopoiesis”, i Autopoiesis and Cognition: the Realization of the Living, av Humberto R. Maturana och 

Francisco J. Varela (Dordrecht: Reidel, 1980), s. 71, se även Hydén, Normvetenskap, s. 210. 
298 För den följande redogörelsen, se Teubner, ”After Legal Instrumentalism? Strategic Modes of Post-

Regulatory Law”, s. 309–311. 
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Med ”översocialisering” av rätten menas att regleringen påverkas av det område 

som den avser att reglera i sådan grad att den blir en ”fånge” under det reglerade 

området. Det reglerade området kvarstår intakt och påverkar regleringen. Rätten ger 

upp sin egen kraft och autonomi på bekostnad av det område som skulle regleras. 

Teubners analys av det regulatoriska trilemmat visar på de inneboende svårighet-

erna med reglering av samhället. Lösningen på trilemmat kan enligt Teubner vara 

den reflexiva rätten. Den reflexiva rätten innebär en slags påtvingad självreglering 

som påverkar det reglerade systemet på ett sätt som är i linje med dess interna 

funktionssätt.299 

Det har invänts att Teubner är onödigt pessimistisk i sin syn på möjligheterna till 

rättslig styrning.300 Här tas inte ställning till hur generella de problem som Teubner 

skisserar är. Teubners modell kan dock användas för att öka förståelsen av den rätt 

som studeras i denna avhandling.  

I analysen av rätten kan teorin om det regulatoriska trilemmat användas för att 

visa på de svårigheter som kan uppstå i utformningen av regleringen. Även om 

Teubners teorier egentligen handlar om förhållandet mellan rätt och samhälle så kan 

denna modell också användas för att studera förhållanden inom rätten. Olika rätts-

områden kan ses som skilda från varandra.301 När en viss typ av rättsregler eller 

normer används så måste dessa vara i överenstämmelse med ett rättsområdes 

funktionssätt för att den strukturella koppling som Teubner talar om ska uppstå. 

Normer som verkar på ett sätt som är främmande för ett visst rättsområde ger 

upphov till ett ”normativt trilemma”.  

Om normen inte upplevs passa in i rättsområdet så kan den ses som inkongruent 

och stöts bort ur rättsområdet. Olika rättsliga principer inom ett rättsområde kan 

verka i denna riktning. 

Genom tydliga anvisningar och ändring av lag kan en strukturell koppling åstad-

kommas. Men om denna sker genom att det rättsområde som används till stor del 

måste omformas kan det leda till att det område som egentligen bara ska användas 

som ett verktyg för att genomdriva ett krav förändras i grunden för att kunna inne-

fatta kravet, vilket kan leda till att viktiga värden inom området går förlorade.  

Det tredje sättet en norm kan misslyckas med att harmonisera med ett rätts-

område är om normen genom att infångas i rättsområdet helt anpassas till området 

utan att påverka detta. Till skillnad från de fall där inkongruens råder, och normen 

helt stöts bort, är att här sker en påverkan, men så att säga baklänges. Här påverkar 

det rättsområde där normen ska infogas det rättsområde som normen härrör ifrån. 

 
299 Teubner, s. 316 f. 
300 Hydén, Normvetenskap, s. 211 ff. 
301 Jämför diskussionen ovan om att endast lokal koherens är möjlig. 
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I de ovan angivna teorierna finns det starka kopplingar mellan normtyper och 

genomdrivandemöjligheter. Hydén tycks mena att pliktnormer alltid genomdrivs 

genom att rättigheter eller skyldigheter ges till individerna som sedan kan genom-

drivas i domstol, av individerna eller av det allmänna (exempelvis inom straff-

rätten).302  

Även om det är möjligt att det rent faktiskt finns kopplingar mellan dessa olika 

delar kan det öka förståelsen av de rättsliga kraven som riktas mot arbetsgivaren om 

kategoriseringen av den kravtyp som kravet utgör skiljs från kategoriseringen av 

genomdrivandemöjligheten. För att göra detta kan den specifika begreppsbildning 

som används inom regleringsforskning användas. 

2.8 Regleringskrav 

Normer på ytnivån kan kategoriseras på olika sätt, där de olika normtyperna som 

redogjorts för ovan är ett sätt. Inom regleringsforskning används andra termer för 

att kategorisera olika typer av krav.303 I en indelning delas arbetsmiljökrav in i olika 

typer: specifikations-, utfalls- och procedurkrav samt allmänna skyldigheter.304 

Specifikationskrav anger exakt vad arbetsgivaren ska göra för att uppfylla kraven och 

kräver därför inte så mycket tolkning från arbetsgivarens sida. De föreskriver speci-

fika tekniska metoder vilka ska användas för att säkerställa en god arbetsmiljö. 

Utfallskrav anger i stället ett resultat som ska uppnås men överlåter åt arbetsgivaren 

att välja medel för att uppnå dessa mål. Procedurkrav pekar varken ut metod eller mål 

utan fastställer vilken process som ska användas för att identifiera och hantera 

arbetsmiljöproblem.305 Allmänna skyldigheter kallas också för principbaserade krav. De 

 
302 Jfr Hydén, ”Rättsliga styrningsmodeller i rättsstaten och välfärdsstaten - mot en rättsstatlig 

välfärdsmodell”, s. 23. 
303 Regleringsforskning är ett tvärvetenskapligt forskningsfält, för en översikt av området se Peter 

Drahos, red., Regulatory Theory: Foundations and Applications (Canberra: Australian National University 

Press, 2017). 
304 Gunningham och Johnstone, Regulating Workplace Safety, s. 22. Där förekommer endast de första tre 

kategorierna. I original: specification standards, performance standards och process/system based standards. För 

process/system based standards används här termen procedurkrav för att undvika sammanblandning med 

termen processrätt. Den fjärde typen, allmänna skyldigheter (general duties) läggs till i Bluff och 

Gunningham, ”Principle, Process, Performance or What? New Approaches to OHS Standards Setting” 

s. 20–22.  
305 Gunningham och Johnstone, Regulating workplace safety, s. 22 ff. 
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är övergripande krav som inte innehåller specifika mål som ska uppnås eller metoder 

för att göra detta.306 

Kategorierna är i själva verket idealtyper, och att det är osannolikt att hitta dessa 

i sin rena form. Särskilt specifikations- och utfallskrav kan beskrivas som två ytter-

lighetspunkter på en skala. De flesta arbetsmiljökrav befinner sig någonstans på 

denna skala, men i de flesta fall klart närmare den ena eller den andra kravkategorin, 

varför denna klassifikation är befogad.307 Som exempel på detta kan tas ett krav som 

säger att ett skyddsräcke måste vara minst 100 cm högt och en hållfasthet om 1 000 

newton. Detta kan tyckas vara ett tydligt specifikationskrav. Men det säger inget om 

hur räcket ska vara utfört, förutom höjden och hållfastheten. Materialval, konstrukt-

ion, mått och så vidare lämnas öppet. Vid en bedömning av om skyddsräcket är 

korrekt utfört kommer troligen hänsyn tas om det uppfyller sin funktion att skydda 

mot fall, vilket innebär en prövning av om ett utfallskrav har uppfyllts. På så sätt kan 

de flesta specifikationskrav sägas innehålla inslag av utfallskrav. 

Utfallskrav kan också föreskriva ett så tydligt mål att det inte finns mycket 

utrymme för arbetsgivaren att välja mellan olika metoder för att nå målet. Så kan 

exempelvis vara fallet vid tekniska utfallskrav som föreskriver en viss exakt mätbar 

nivå av exempelvis luftkvalitet. Den typen av specifika utfallskrav kan sägas närma 

sig att utgöra ett specifikationskrav. I den andra änden återfinns generella utfallskrav, 

exempelvis om att ett generellt mål ska nås där det finns mängder av möjligheter att 

nå målet. Denna typ av generella utfallskrav kan sägas vara på gränsen till att utgöra 

allmänna skyldigheter. 

Även med klara definitioner av de olika kravtyperna så behöver en tolkning av de 

rättsliga kraven göras när den kravtyp de tillhör ska definieras. Det är inte bara den 

språkliga utformningen av kraven som är utgångspunkten för hur ett krav ska kate-

goriseras utan det är dess faktiska, rättsliga innehåll. Krav kan också innehålla flera 

olika led eller rekvisit, där vissa delar är av en viss typ och andra delar är av en annan 

typ. I analysen av de rättsliga kraven kan i vissa fall bedömningar av vilken kravtyp 

som ett rättsligt krav övervägande tillhör göras i stället för att analyser av alla delar 

av kravet separat. 

Samtliga typer av reglering har sina för- och nackdelar. Specifikationskrav är 

enklare att förstå och tolka och uppskattas därför av exempelvis småföretag vilka 

kanske inte har resurser för att kunna utvärdera vilken metod som är lämpligast att 

vidta för ett nå ett visst mål. De är också lättare att övervaka om de uppfylls av 

exempelvis Arbetsmiljöverket eller skyddsombud. På områden där stora risker råder 

 
306 Bluff och Gunningham, ”Principle, Process, Performance or What? New Approaches to OHS 

Standards Setting”, s. 20. 
307 Gunningham och Johnstone, Regulating workplace safety, s. 23. 
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kan de vara en viktig regleringsform. En nackdel är att de måste vara extremt 

detaljerade och omfattande för att täcka alla möjliga situationer. Detta kan leda till 

en mycket omfattande regleringsmassa som dessutom måste uppdateras hela tiden 

för att vara i takt med den tekniska utvecklingen. 308 

Utfallskrav är mer flexibla och kan vara relevanta även när ny teknologi börjar 

användas eller när nya risker skapas. De är ofta brett formulerade vilket leder till 

mindre risk att problem faller utanför bestämmelserna. Utfallskrav är också mindre 

resurskrävande att skapa då det inte krävs lika stora kunskaper om den verksamhet 

som regleras. Nackdelen med utfallskrav är att de, på grund av att de ibland är 

otydliga, är svårare att genomdriva för den granskande myndigheten.309 

Procedurkrav har den fördelen att de tillåter den som ska uppfylla kraven ett mått 

av självreglering. Dessa typer av krav uppmuntrar arbetsgivaren att ta egna initiativ 

för att förbättra arbetsmiljön. Ur den inspekterande myndighetens perspektiv så ökar 

dessa typer av krav sannolikheten för förbättrad arbetsmiljö även om inspektioner 

inte utförs särskilt ofta. Nackdelen med procedurkrav är att om de bara genomförs 

på ett formellt och ytligt sätt kan de vara helt ineffektiva eller till och med kontra-

produktiva.310 

Allmänna skyldigheter har en stor fördel i att de är allomfattande. Allmänt 

formulerade krav som ålägger arbetsgivaren en skyldighet att verka för arbets-

tagarnas hälsa, säkerhet och välfärd innebär att många olika typer av risker måste 

uppmärksammas. Det ger också en flexibilitet i hur de ska uppnås, där arbetsgivaren 

ska vidta de åtgärder som passar den aktuella verksamheten. En nackdel är att de är 

så allmänt formulerade att det kan vara svårt för såväl inspekterande myndighet som 

för arbetsgivaren att avgöra när kraven är uppfyllda eller inte. De stimulerar heller 

inte i sig utvecklandet av en säkerhetskultur eller att arbetsgivaren fäster uppmärk-

samhet vid de organisatoriska faktorerna som är viktiga för att skapa en god arbets-

miljö.311 

Regleringsforskningen pekar alltså på att det finns såväl för- som nackdelar med 

alla de olika typerna av krav. Det innebär att det oftast är önskvärt med en kombi-

nation av dessa olika typer av krav för att uppnå en effektiv reglering. På så sätt kan 

nackdelarna i en viss typ av krav vägas upp genom att andra typer av krav också 

reglerar situationen.312 

 
308 Gunningham och Johnstone, s. 24 ff. 
309 Gunningham och Johnstone, s. 28. 
310 Gunningham och Johnstone, s. 44 f. 
311 Bluff och Gunningham, ”Principle, Process, Performance or What? New Approaches to OHS 

Standards Setting”, s. 20 f. 
312 Bluff och Gunningham, s. 39 f., se även Gunningham och Johnstone, Regulating workplace safety, s. 

51-53. 
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I denna framställning kommer kraven som riktas mot arbetsgivaren klassificeras 

utifrån om de utgör specifikationskrav, utfallskrav, procedurkrav eller allmänna 

skyldigheter. För att nyansera beskrivningen av kraven kommer det också att göras 

skillnad på om kraven är absoluta eller om de också innehåller en avvägningsnorm. 

Att ett krav innehåller en avvägningsnorm kan uttryckas på olika sätt i rätten. 

Formuleringar som att krav kan ställs ”i skälig mån” ”så långt det är möjligt” är 

exempel på då det läggs till en avvägningsnorm till kraven.  

 Vidare kan kravtyperna ställas i relation till olika typer av genomdrivande. När 

de olika typerna av genomdrivande analyseras kan också frågan om hur de rättsliga 

möjligheterna för en viss typ av genomdrivande förhåller sig till de olika kravtyperna 

behandlas.  

2.9  Modell och sammanfattning av teoretiska utgångspunkter 

Som framgått ovan är de olika teoretiska perspektiv som har presenterats intimt för-

knippande med varandra. Om de olika regleringsmodellerna, rationaliteterna, argu-

mentationstyperna, normtyperna och kravtyperna infogas i modellen av rättens 

nivåer kan modellen användas som ett analytiskt verktyg för att strukturera och för-

stå materialet. Här framställs en modell inspirerad av de ovanstående teorierna.  

I rättens ytnivå finns rättskällorna. Ur dessa rättskällor kan olika rättsregler utläsas 

vilka kan vara av olika typ. Intervenerande regler som ställer upp krav på hur verk-

samhet ska bedrivas kan kategoriseras i olika kravtyper efter hur de reglerar ett visst 

förhållande. Här delas kraven in i typerna allmänna skyldigheter, utfallskrav, pro-

cedurkrav och specifikationskrav. Rättsreglerna kan också delas in efter olika norm-

typer efter rättsreglernas funktionssätt – i pliktnormer, avvägningsnormer, mål-

medel normer och handläggningsnormer. Indelningen i olika normtyper har likheter 

med indelningen i kravtyper. Vissa normtyper är nära förknippade med vissa krav-

typer, men det rör sig inte om en fullständig överlappning varför båda kategoris-

eringssystemen kan bidra med förståelse av olika rättsregler. Exempelvis ligger 

specifikationskrav nära pliktnormer, men i pliktnormer finns utöver tydligheten i ett 

specifikationskrav också en beskrivning av rättsföljden vid brott mot kravet. Mål-

medelnormer ligger nära utfallskrav och allmänna skyldigheter medan handlägg-

ningsnormer ligger nära procedurkrav. Avvägningsnormer motsvaras inte direkt av 

någon kravtyp då en avvägningsnorm kan läggas på vilken kravtyp som helst och 

modifiera innehållet i den. Just allmänna skyldigheters och utfallskravs mer öppna 

konstruktion gör att just de kan påverkas särskilt mycket av avvägningsnormer. 

Rättsreglerna på ytnivån kan alltså beskrivas utifrån kravtyper och normtyper. Om 

kraven framför allt klassificeras och diskuteras utifrån sin kravtyp så kan genom-

drivandemekanismerna analyseras utifrån vilka normtyper de är uppbyggda av. I 
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undersökningen av genomdrivandemekanismerna ingår därför att analysera vilken 

eller vilka normtyper som de olika mekanismerna framför allt innehåller.  

På ett djupare plan, som man med Touris terminologi kan kalla för rättskultur, 

finns det olika typer av argumentationsmodeller och regleringsmodeller. Argumen-

tationsmodellerna kan delas in i normrationell-, målrationell-, intresseavvägnings- 

och processrationell modell. De underliggande argumentationstyperna har koppling 

till rättsreglerna på ytnivån och de olika kravtyperna och normtyperna. Den norm-

rationella argumentationsmodellen uttrycks på ytnivån i specifikationskrav och plikt-

normer. Den målrationella argumentationsmodellen uttrycks i utfallskrav och all-

männa skyldigheter respektive mål-medelnormer. Intresseavvägningsmodellen ut-

trycks på ytnivån i avvägningsnormer. Den processrationella argumentations-

modellen uttrycks genom procedurkrav och handläggningsnormer. 

Argumentationstyperna hänger samman med olika regleringsmodeller. Både 

regleringsmodellerna och argumentationstyperna kan ses som utryck för olika typer 

av underliggande rationaliteter.  Typen av rationalitet  är styrande för vilken typ av 

argumentationsmodell och regleringsmodell som dominerar på den rättskulturella 

nivån medan själva rationalitetstypen befinner sig på en annan nivå, i rättens djup-

struktur om Touris terminologi ska fortsätta att användas. I den rättsstatliga 

regleringsmodellen och den normrationella argumentationsmodellen dominerar 

formell rationalitet med dess fokus på förutsebarhet. I den välfärdsstatliga reglerings-

modellen med målrationell argumentation och intresseavvägningsargumentation är 

den substantiella rationaliteten dominerande. I den post-välfärdsstatliga modellen 

med processrationell argumentation dominerar den reflexiva rationaliteten med dess 

ideal om självreglering. 

Denna beskrivning av rätten i olika nivåer och kopplingarna mellan kravtyper och 

normtyper på ytnivån, argumentationstyper och regleringsmodeller i rättskulturen 

och rationaliteter i djupstrukturen beskrivs schematiskt i nedanstående figur:313 

  

 
313 Viss inspiration har hämtats från figuren i Gustafsson, Rättens polyvalens, 2002, s. 197.  
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Ytnivån 

Proaktiva och reaktiva krav 

Genomdrivandemekanismer 

Kravtyp Specifikations-

krav 

Allmänna 

skyldigheter 

Utfalls-

krav 

 Procedurkrav 

Normtyp Pliktnormer Mål-medelnormer Avvägnings-

normer 

Handläggnings-

normer 

Rättskultur 

Argumentations-

typ 

Normrationell Målrationell Intresse-

avvägning 

Processrationell 

Regleringsmodell Rättsstatlig Välfärdsstatlig 

 

Post-

välfärdsstatlig 

Djupstruktur 

Rationalitet Formell Substantiell Reflexiv 

Figur 2: Rättens nivåer 

 

Det är framförallt gällande rätt, vilken befinner sig på ytnivån i modellen, som 

analyseras i denna studie. I vissa fall diskuteras också de underliggande nivåerna, 

särskilt avseende hur de olika argumentationstyperna och rationaliteterna som är 

kopplade till de olika regleringsmodellerna vägs mot varandra. Utifrån hur avväg-

ningarna görs kan något sägas om vilken regleringsmodell som är dominerande. 

Denna diskussion förs huvudsakligen i det avslutande kapitlet. 

Förhållandet mellan de olika nivåerna har här beskrivits som att påverkan sker 

från de underliggande nivåerna till de övre nivåerna. Rationaliteten är styrande för 

regleringsmodellen och argumentationstypen vilka sedan i sin tur styr vilka olika 

norm- och kravtyper som dominerar på ytnivån. En sådan beskrivning gör att de 

underliggande nivåerna ses som skapare av de övre nivåerna. Detta är en något 

förenklad beskrivning av hur påverkan sker mellan de olika nivåerna. Påverkan sker 

också från de övre nivåerna, genom nya regler och domslut i ytnivån så kan 

argumentationstyp, regleringsmodell och rationalitet sakta komma att förändras och 

till slut övergå i en ny kategori. Dessutom är det så att även om påverkan sker från 

de undre nivåerna till de övre så är det bara ytnivån som är möjligt att få direkt 

kunskap om. Även studiet av de underliggande nivåerna måste därför ske genom att 

ytnivån studeras. Genom att identifiera mönster, eller skapa koherens om man så 

vill, kan rättens utformning på ytnivån vara tecken på förhållanden i de 

underliggande lagren i rätten. 
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Hur konflikter mellan olika rättsregler på ytnivån som står i konflikt med varandra 

löses i den rättsliga praktiken kan ses som tecken på vilka underliggande argumen-

tationstyper, rationaliteter och regleringsmodeller som dominerar respektive får stå 

tillbaka när konflikter uppkommer. 

Teubners regulatoriska trilemma har koppling till modellen ovan och kan ses som 

ett perspektiv som kan förklara hur samspel mellan de rättsregler och principer som 

styr kraven och de rättsregler och principer som styr genomdrivandemekanismerna 

som skapar arbetsgivarens rättsliga ansvar. Här kan det vara så att vissa kravtyper 

samspelar bättre, eller har en mer välfungerande strukturell koppling till genom-

drivandemekanismerna än en annan typ av krav. Det kan också vara så att det är 

andra egenskaper än själva kravtypen som är av betydelse för hur kopplingen till 

genomdrivandemekanismen fungerar. Här kan Teubners regulatoriska trilemma 

användas för att studera inomrättsliga normkonflikter.  

De teoretiska perspektiv som har presenteras i detta kapitel har betydelse för olika 

delar av analysen. Diskussionen om rättens nivåer och principer i rätten berörs 

framför allt i de avslutande delarna i avhandlingen. Regleringsmodeller, rationaliteter 

argumentationstyper och normtyper har betydelse för förståelsen av kravens och 

genomdrivandemekanismernas konstruktion. De olika kravtyperna används för att 

klassificera kraven som reglerar ett visst förhållande med koppling till ett hållbart 

arbetsliv. Hur kravtypen påverkar möjligheterna till genomdrivande enligt de olika 

genomdrivandemekanismerna analyseras också. I analysen av genomdrivande-

möjligheterna av de olika kraven i kapitel 9 kombineras kravtypsklassificeringen med 

möjligheterna till genomdrivande. Därigenom synliggörs på vilka områden kraven 

kan genomdrivas och på vilket sätt. I det avslutande kapitlet analyseras hur rätten på 

området kan förstås i termer av argumentationstyper, rationaliteter och reglerings-

modeller. 
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3 Proaktiva krav  

De rättsliga krav som ställs på arbetsgivaren gällande arbetsmiljö och rehabilitering 

delas i avhandlingen in i proaktiva respektive reaktiva krav. Proaktiva krav syftar till 

att förebygga att ohälsa uppkommer och främja hälsa, medan reaktiva krav syftar till 

att få arbetstagare som drabbats av ohälsa att återgå i arbete.  

De proaktiva kraven analyseras utifrån en indelning i olika områden efter de 

förhållanden, arbetsuppgifter eller arbetsmiljörisker som kraven är tillämpliga på. I 

analysen så behandlas de krav som är allmänt tillämpliga mer detaljerat än de som är 

tillämpliga enbart i vissa speciella situationer, där det görs nedslag i kraven för att 

illustrera hur de är konstruerade. Särskilt detaljerat behandlas kraven på systematiskt 

arbetsmiljöarbete och kraven på organisatorisk och social arbetsmiljö vilka är av 

central betydelse inom alla typer av arbeten. 

En framträdande del i analysen är att kraven på varje område kategoriseras utifrån 

typ av krav, det vill säga om det är fråga om specifikationskrav, utfallskrav, proce-

durkrav eller en allmän skyldighet.314 Anledningen till kategoriseringen är att det kan 

antas att hur kraven är konstruerade och formulerade är betydelsefullt för vilka typer 

av genomdrivande som kan aktualiseras. Kategoriseringen av kraven kommer att 

tillsammans med analysen av genomdrivandemöjligheterna ligga till grund för den 

analys av arbetsgivarnas proaktiva ansvar som görs i kapitel 9.  

3.1 Historisk bakgrund till de proaktiva kraven 

Rätten är ett resultat av en historisk process där nu gällande rätt har skapats under 

lång tid. Rätten består därmed av olika lager där olika typer av regler från olika tider 

och olika regleringstekniker existerar samtidigt. För att begripa rättens nuvarande 

utformning, och kanske bättre förstå de överväganden som ligger bakom utform-

ningen av rätten är det därför viktigt att få en förståelse för rättens historia. Det gäller 

också för de delar av rätt som studeras i avhandlingen.315 

 
314 Se avsnitt 2.8. 
315 För en kortare översikt över rättsutvecklingen med fokus på ansvaret för den psykosociala arbets-

miljön se Andersson, Vidta alla åtgärder som behövs, s. 97–121. Bland mer omfattande undersökningar av 

rättsutvecklingen kan nämnas Sellberg, Staten och arbetarskyddet 1850–1919 och Lundh och Gunnarsson, 

Arbetsmiljö, arbetarskydd och utvärderingsforskning. Skyddsombudsinstitutets rättsliga uppkomst och ut-

veckling redogörs för i Steinberg, Skyddsombud i allas intresse, s. 59–137. 
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En närmast klichéartad beskrivning av rätten är att den är ”fryst politik”.316 De 

politiska förhållandena vid en viss tid sätter avtryck i rätten som lever kvar även efter 

det att politiken har rört sig vidare mot en reglering av nya konflikter och problem. 

Konstruktionen av den rättsliga regleringen inom ett visst område kan ibland bäst 

förklaras utifrån sin rättshistoriska bakgrund snarare än utifrån rättens systematik. 

Även när det gäller de proaktiva kraven på arbetsgivaren gällande arbetsmiljöns 

utformning har reglernas framväxt och tillblivelsetid betydelse för hur de är konstru-

erade. De proaktiva kraven är idag framför allt reglerade genom arbetsmiljölagen 

och de föreskrifter som är utfärdade med stöd av denna lag. Genom att studera hur 

regleringen på arbetsmiljöområdet har utvecklats över tid kan ökad förståelse av 

dagens reglering uppnås.  

Proaktiva krav på arbetsmiljöns utformning har ställts på arbetsgivarna i någon 

form i vart fall sedan industrialismens genombrott då den skadliga inverkan av ett 

helt oreglerat arbetsliv blev tydlig. Det var då, i mitten av 1800-talet, som arbets-

miljölagstiftning i någon mån liknande den moderna infördes i Sverige.317 Under 

medeltiden ställdes i princip inga proaktiva krav på arbetsgivaren om man bortser 

från mycket basala skyddsregler för arbetstagarna.318 Under tidigmodern tid, det vill 

säga från 1500-talet till slutet av 1700-talet, infördes regler om minimiålder i 

skråordningar och sedermera hantverks- och fabriksordningar.319 I en hallordning 

från år 1739 stadgades att barn fick börja arbeta vid en ålder av tio eller tolv år 

 
316 Se exempelvis, Roberto Mangabeira Unger, ”The Critical Legal Studies Movement”, Harvard Law 

Review, nr 3 1983, s. 665, Rainer Schröder, ”Die strafrechtliche Bewältigung der Streiks durch 

Obergerichtliche Rechtsprechung zwischen 1870 und 1914” i Archiv für Sozialgeschichte, nr 31 1991, s. 

85 och Hydén, Rättssociologi som rättsvetenskap, s. 209. Jfr även begreppet ”frusen ideologi”, Sven-Eric 

Liedman, I skuggan av framtiden: modernitetens idéhistoria (Stockholm: Bonnier Alba, 1997), s. 51. 
317 Sellberg, Staten och arbetarskyddet 1850–1919, s. 11. För framställningar över tidigare reglering på 

området, se särskilt Kumlien, Continuity and Contract och Sigeman, ”Från legostadgan till 

medbestämmandelagen — om huvudlinjerna i arbetsrättens utveckling”. Se även Peter Andersson, 

Vidta alla åtgärder som behövs: en rättsvetenskaplig studie av arbetsgivarens ansvar att förebygga stressrelaterad ohälsa 

och uppnå en god psykosocial arbetsmiljö (Stockholm: Jure, 2013), s. 98–101. 
318 I Magnus Erikssons stadslag, Såramålsbalken I:17 angavs att ”Om någon slår sitt eget tjänstehjon, 

för att fostra det till goda gärningar och dygd, och blir där intet sår, och slår han honom ej blå eller 

blodig, det vare ogillt.” I Magnus Erikssons landslag, Byggningabalken 35:5: ”Agar bonde sin herde, 

vare sig med käpp eller spö, blir han ej lemlästad eller lytt därav, vare han saklös”. Även om reglerna 

framför allt kan ses som exempel på hur långtgående husbondens makt över tjänstehjonet var så kan 

det också ses som ett frö till en arbetsmiljölagstiftning, se Kumlien, Continuity and Contract, s. 43 och 

Andersson, Vidta alla åtgärder som behövs, s. 98.  
319 Sellberg, Staten och arbetarskyddet 1850–1919, s. 11. 
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beroende på ”handwärkets beskaffenhet”.320 För stora grupper av arbetare reglera-

des arbetsförhållandena framför allt genom Legohjonsstadgan.321 

I mitten av 1800-talet avskaffades stora delar av den arbetsrättsliga regleringen, 

bland annat genom införandet av 1864 års näringsfrihetsförordning. Även om viss 

reglering fanns kvar, så tillämpades den inte av arbetsgivare inom den allt viktigare 

industrin. Där bestämde arbetsgivarna mer eller mindre ensidigt villkoren.322 

Samtidigt infördes under denna period de första egentliga arbetarskydds-

bestämmelserna.323 Kanske kan man i denna tudelning av arbetsrätten, med 

omfattande avtalsfrihet gällande i princip alla delar av anställningsförhållandet, men 

med vissa offentligrättsliga arbetarskyddsregler hitta en rättshistorisk grund till att 

arbetsmiljörättens regleringssystem till stor del är separerat från det övriga arbets-

rättsliga systemet? 

Den första övergripande lagen om arbetarskydd var 1889 års yrkesfarelag.324 

Redan i denna första arbetsmiljölag föreskrevs en brett formulerad skyldighet för 

arbetsgivaren att vidta förebyggande åtgärder: 

Idkare af yrke, som i denna lag afses, är pligtig att vidtaga alla de anordningar, som i 

afseende å arbetslokaler, maskiner och redskap eller eljest med hänsyn till arbetets 

beskaffenhet äro nödiga för att skydda hos honom anstälde arbetares lif och hälsa.325  

Detta kan jämföras med följande bestämmelser i arbetsmiljölagen: 

Arbetsgivaren ska vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren 

utsätts för ohälsa eller olycksfall.326 

 
320 6 Art. 3.) Hall-ordning och allmän Manufacturie-rätt för alla Manufactorier uti silke, ull och linne, 

som icke egentligen under skråordningen böra begripas, 21 maj 1739. 
321 Leogohjonsstadgor var i kraft från år 1664, Kongl. Mayts Stadga och Påbud, om Tienstefolck och 

Legohjon Stockholm 30 Augusti 1664 till och med år 1926 då 1833 års legohjonsstadga upphävdes, 

Kungl. maj:ts förnyade nådiga legostadga för husbönder och tjänstehjon. Given Stockholms slott den 

23 november 1833, se Kumlien, Continuity and Contract, s. 44 och Göran Inger, Svensk rättshistoria 

(Malmö: Liber, 2011), s. 278. 
322 Sigeman, ”Från legostadgan till medbestämmandelagen — om huvudlinjerna i arbetsrättens 

utveckling”, s. 876 f. 
323 Sellberg, Staten och arbetarskyddet 1850–1919, s. 11. 
324 Lag, (1889:19) angående skydd mot yrkesfara, (yrkesfarelagen). 
325 2 § 1 mom. yrkesfarelagen.  
326 3 kap. 2 § första stycket första meningen AML. 
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Arbetsmiljön ska vara tillfredställande med hänsyn till arbetets natur och den sociala 

och tekniska utvecklingen i samhället.327 

Yrkesfarelagens grundläggande struktur kan sägas ha följt med ända in i dagens 

arbetsmiljölag. Lagen innehöll också specifika bestämmelser om vilka åtgärder som 

skulle vidtas. Exempelvis skulle hissars och kranars bärighet anges, djupa kar och 

bassänger stängslas in, utrymningsvägar finnas vid risk för brand, motorer inhägnas 

så att arbetarna inte kom i kontakt med dess rörliga delar, maskiner utrustas med 

nödstopp m.m.328 Även om arbetarskyddet har vidgats under årens lopp till att 

innefatta allt fler typer av faktorer, så har lagstiftningens rötter i denna typ av indust-

riellt arbetarskydd satt spår i dagens lagstiftning genom att det finns större inslag av 

detaljreglering genom specifikationskrav inom industri än inom de flesta andra typer 

av arbeten.329 Att de arbetsmiljökrav som ställs i vissa branscher och arbeten är 

formulerade enligt vissa kravtyper medan det i andra branscher och arbeten är andra 

kravtyper som dominerar regleringen kan alltså delvis ha rättshistoriska förklaringar.  

Yrkesfarelagen följdes av 1912 års lag om arbetarskydd.330 Genom lagen utökades 

arbetarskyddet till att omfatta inte bara industriellt arbete utan de flesta typer av 

arbete utanför jordbruket.331 Även i övrigt innebar lagen en kraftig förstärkning av 

arbetarskyddet.332 Vissa steg mot att skapa en ramlagstiftning gjordes här genom att 

det i lagen infördes en övergripande bestämmelse om att: 

[a]rbetsgivare är pliktig att iakttaga allt […] [som] kan anses vara av nöden för att 

skydda hos honom sysselsatta arbetare mot olycksfall och ohälsa i arbetet.333 

 I den mån ytterligare föreskrifter behövdes för tillämpningen av bestämmelsen fick 

det utfärdas förordningar.334 Lagen var i kraft till mitten av 1900-talet då den ersattes 

av en ny arbetarskyddslag.335 År 1949 infördes arbetarskyddslagen och samtidigt 

 
327 2 kap. 1 § första stycket första meningen AML.  
328 2 § 2 mom. yrkesfarelagen.  
329 Se nedan.  
330 Lag (1912:206) om arbetareskydd. 
331 1 § lag (1912:206) om arbetareskydd. Arbete i hemmet och av familjemedlemmar undantogs, liksom 

arbete till sjöss vilket reglerade i en egen lag. I jordbruket var endast ett fåtal bestämmelser tillämpliga.  
332 Lundh och Gunnarsson, Arbetsmiljö, arbetarskydd och utvärderingsforskning, s. 51. 
333 3 § lag (1912:206) om arbetareskydd.  
334 7 § lag (1912:206) om arbetareskydd. 
335 Arbetarskyddslagen (1949:1). 



 

 90 

inrättades Arbetarskyddsstyrelsen, föregångaren till Arbetsmiljöverket.336 Lagen om-

fattade de flesta näringar, även jordbruket vilket inte tidigare hade inkluderats i 

arbetarskyddslagstiftningen.337 Dock var lagen fortfarande bara tillämplig på rörelse, 

det vill säga näringsverksamhet, vilket innebar att den inte var tillämplig i exempelvis 

kommunal och statlig förvaltning eller annan verksamhet som inte bedrevs i 

förvärvssyfte.338 Det skulle dröja till år 1963 innan lagen utvidgades till att omfatta 

även offentlig och ideell sektor.339 

Arbetsmiljöbegreppet i sin moderna betydelse började användas allt mer under 

60-talet och i vart fall i och med LO-kongressen år 1971 så var det ett etablerat 

begrepp. I arbetsmiljöbegreppet inkluderades även psykiskt välbefinnande och 

ergonomi, vilket inte självklart hörde till det gamla begreppet arbetarskydd.340 

Begreppet arbetsmiljö kom också att börja användas i utredningar, den första var 

SOU 1972:86, Bättre arbetsmiljö. Det användes sedan i flera kommande utredningar 

där den viktigaste var Arbetsmiljöutredningens slutbetänkande SOU 1976:1, 

Arbetsmiljölag. 341  

Arbetsmiljölagen från år 1977 är den senaste i raden av lagar som reglerar de 

proaktiva krav som arbetsgivaren ska leva upp till. Bakgrunden till lagens införande 

kan spåras i förändringar på arbetsmarknaden, nya tankar om vilka faktorer som har 

betydelse för arbetstagarnas hälsa, starkare fackliga organisationer och en ökad 

lagstiftningsaktivitet inom arbetsrätten i allmänhet.  

Under 1970-talet ökade tjänstemännens andel av arbetskraften allt mer, även 

inom industrin. I och med förändringarna av arbetskraftens sammansättning 

flyttades fokus i arbetsmiljöfrågorna från de traditionella frågorna, fysiskt inriktat 

arbetarskydd och prevention av olyckor, till psykisk ohälsa och ergonomi. Ett led i 

förändringen av arbetsmiljöfrågorna var också att arbetsorganisationerna förändra-

des, där ackordslön och nya organisationsformer skapade högre arbetstakt och 

större arbetsintensitet, vilket ökade problemen med stress och förslitningsskador.342 

I början och mitten av 1970-talet lagreglerades arbetsrätten på områden som 

tidigare inte hade varit föremål för lagstiftning. Anställningsskyddslagen och lagen 

om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen infördes år 1974. Genom 

medbestämmandelagen år 1976 kodifierades äldre kollektiv arbetsrätt och regler om 

 
336 Lundh och Gunnarsson, Arbetsmiljö, arbetarskydd och utvärderingsforskning, s. 69. 
337 1 § arbetarskyddslagen (1949:1). 
338 Gullberg och Rundqvist, Arbetsmiljölagen i lydelse den 1 juli 2018, s. 19. 
339 Prop. 1963:126, Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring i arbetarskyddslagen. 
340 Lundh och Gunnarsson, Arbetsmiljö, arbetarskydd och utvärderingsforskning, s. 111–113. 
341 Andersson, Vidta alla åtgärder som behövs, s. 110. 
342 Lundh och Gunnarsson, Arbetsmiljö, arbetarskydd och utvärderingsforskning, s. 88.  
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förhandlings- och informationsskyldighet för arbetsgivaren infördes. Även en lag 

om jämställdhet bland kvinnor och män antogs år 1979.343 

I den proposition som låg till grund för arbetsmiljölagen framhölls flera skäl till 

behovet av ny lagstiftning på området. Ett skäl var att man ville bredda arbetar-

skyddsverksamheten genom att betona hälsoaspekten i stort. I den tidigare lagstift-

ningen ansågs inte sambandet mellan arbetsmiljön och hälsan i fysiskt, psykiskt och 

socialt hänseende vara tillräckligt klart uttryck.344 En viktig anledning till att större 

krav skulle ställas på arbetet var den allmänna välfärdsökningen, med förbättrade 

förhållanden inom områden som exempelvis boendemiljö, varför också förvänt-

ningarna på arbetsförhållandena hade ökat.345 

Arbetsmiljölagen och dess föreskrifter har utvecklats till att alltmer handla om 

krav på arbetsgivaren att inrätta processer och arbetsmetoder för att garantera att en 

god arbetsmiljö uppnås. Det kallades först interkontroll men benämns numera som 

systematiskt arbetsmiljöarbete.346 Utvecklingen mot ett ökat fokus på självreglering 

i arbetsmiljöarbetet har inte bara skett i Sverige utan kan ses som del av en internat-

ionell trend.347 Redan år 1972 publicerade den brittiska kommittén för säkerhet och 

hälsa i arbetet en rapport, den så kallade Robens-rapporten, som framhöll vikten av 

ökad självreglering för att kunna uppnå arbetsmiljöförbättringar.348 

De proaktiva kraven i svensk rätt har alltmer kommit att utvecklas mot bakgrund 

av internationell reglering på arbetsmiljöområdet. Under lång tid har ILO utfärdat 

en stor mängd konventioner och rekommendationer på arbetsmiljöområdet.349 Här 

kan särskilt nämnas ILO:s konvention om arbetarskydd och arbetsmiljö från 1981.350 

I konventionen anges bland annat att varje medlemsland ska ta fram en policy om 

säkerhet och hälsa på arbetsplatsen, med målsättningen att förebygga olycksfall och 

 
343 Tore Sigeman och Erik Sjödin, Arbetsrätten: en översikt, s. 20. 
344 Prop. 1976/77:149, s. 25 ff.  
345 SOU 1976:1, s. 84. 
346 AFS 1996:6 Interkontroll av arbetsmiljön ersattes år 2001 av AFS 2001:1 Systematiskt 

arbetsmiljöarbete.  
347 Jfr Marius Aalders och Ton Wilthagen, ”Moving Beyond Command and Control: Reflexivity in the 

Regulation of Occupational Safety and Health and the Environment”, Law & Policy, nr 4 1997, s. 419. 
348 Great Britain, Committee on Safety and Health at Work [Alfred Robens], Safety and Health at Work: 

Report of the Committee 1970–72 (London: H.M.S.O., 1972), s. 12. 
349 För en i princip komplett uppräkning av konventionerna på området, se Nielsen, Arbejdsmiljøret, s. 

38 f. 
350 ILO:s konvention (nr 155) om arbetarskydd och arbetsmiljö, 22 juni 1981. Se även prop. 

1981/82:166, Med anledning av beslut fattade av internationella arbetskonferensen vid dess sextiosjätte och sextiosjunde 

möten, m. m. och prop. 2006/07:44, 2002 års protokoll till ILO:s konvention om arbetarskydd och arbetsmiljö 

m.m. 
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skador på grund av arbetet. Det ska ske genom att så långt det är rimligt och praktiskt 

möjligt reducera de risker som finns inbyggda i arbetsmiljön.351 Här kan noteras att 

det inte är arbetsgivaren per se som är ansvarig, utan att det talas om att förhindra 

olyckor och ohälsa som beror på arbetet. ILO:s konventioner är folkrättsliga källor 

vilket enligt det dualistiska synsättet på folkrätten som råder inom svensk rätt inne-

bär att de framför allt har viss betydelse för tolkningen av den svenska rätten enligt 

principen om fördragskonform tolkning.352 Dock finns det inte något organ inom 

ILO som uttolkar konventionsbestämmelsernas innebörd vilket begränsar ILO-

konventionernas betydelse som rättskällor.353 Det finns ingen anledning att anta att 

det föreligger några större brister i den svenska implementeringen av de ILO-

konventioner som Sverige har ratificerat på arbetsmiljöområdet.354 

Sedan Sveriges EU-medlemskap år 1995 så utgår en allt större del av de proaktiva 

kraven från EU-rättslig reglering. Här är ramdirektivet om arbetsmiljö centralt.355 

Till direktivet är kopplat en mängd olika dotterdirektiv som reglerar olika typer av 

arbetsmiljöfrågor.356 Ramdirektivet och dotterdirektiven är så kallade minimidirektiv 

 
351 Art. 4, ILO:s konvention (nr 155) om arbetarskydd och arbetsmiljö. 
352 För en problematisering av huruvida det verkligen är ett dualistiskt synsätt som är förhärskande i 

svensk rätt, se Ove Bring, ”Monism och dualism i går och i dag”, i Folkrätten i svensk rätt, red. Rebecca 

Stern och Inger Österdahl (Malmö: Liber, 2012), s. 16–36. För en redogörelse för fördragskonform 

tolkning inom arbetsrätten, se Petra Herzfeld Olsson, ”Folkrätten i Arbetsrätten”, i Folkrätten i svensk 

rätt, red. Rebecca Stern och Inger Österdahl (Malmö: Liber, 2012), s. 214–217. 
353 Det enda organ som enligt ILO:s konstitution (artikel 37) kan göra auktoritativa uttolkningar av 

ILO:s konventioner är den Internationella domstolen.  
354 Se exempelvis prop. 2007/08:69, ILO:s konvention om ett ramverk för främjande av arbetsmiljö, m.m., där 

det vid ratifikationen av ILO:s konvention (nr 187) om ett ramverk för främjande av arbetsmiljö 

framhölls att svensk rätt redan uppfyllde kraven i konventionen, se även riksdagens betänkande 

2007/08:AU4 s. 8.  
355 Rådets direktiv 89/391/EEG. 
356 Exempelvis: krav för säkerhet och hälsa på arbetsplatsen (89/654/EEG) och varselmärkning och 

signaler för hälsa och säkerhet i arbetet (92/58/EEG), användning av arbetsutrustning (89/655/EEG), 

personlig skyddsutrustning (89/656/EEG), arbete vid bildskärm (90/270/EEG) och manuell 

hantering (90/269/EEG), sektorer: tillfälliga eller rörliga byggarbetsplatser (92/57/EEG), 

utvinningsindustrin (borrning) (92/91/EEG, 92/104/EEG) och fiskefartyg (93/103/EG), grupper: 

gravida arbetstagare (92/85/EEG) och skydd av minderåriga i arbetslivet (94/33/EG), agenser: 

exponering för carcinogener (90/394/EEG) och direktivet om skydd för arbetstagare mot risker vid 

exponering för carcinogener eller mutagena ämnen i arbetet (2004/37/EG), kemiska agens 

(98/24/EG), biologiska agens i arbetet (2000/54/EG) och skydd mot joniserande strålning, skydd för 

arbetstagare som kan utsättas för fara orsakad av explosiv atmosfär (99/92/EG), vibration 

(2002/44/EG), buller (2003/10/EG), elektromagnetiska fält (2004/40/EG) och artificiell optisk 

strålning (2006/25/EG), ämnen: anpassning av flera direktiv om klassificering, märkning och 

förpackning av ämnen och blandningar (direktiv 2014/27/EU).  
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där en lägsta skyddsnivå slås fast men där medlemsstaterna kan behålla eller införa 

strängare bestämmelser till skydd för arbetstagarna.357 Direktiven har i svensk rätt 

genomförts i huvudsak genom Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Sverige har ansett att 

ramdirektivet inte kräver någon vidare anpassning då skyddsnivån enligt svensk rätt 

redan uppfyller kraven i direktivet.358 Direktivet har dock inte helt saknat betydelse 

för svensk rätt, och vissa förändringar har införts för att uppfylla kraven i 

direktivet.359 EU:s olika arbetsmiljödirektiv är centrala för tolkningen av de 

nationella bestämmelser som implementerar direktiven. Även när direktiven 

tillämpas mot en enskild, exempelvis en arbetsgivare, finns en skyldighet för 

myndigheter och domstolar att tolka de nationella bestämmelserna direktiv-

konformt.360 

I målet Kommissionen mot Sverige prövades om Sverige uppfyllde ram-

direktivets bestämmelser om att definiera de färdigheter och kvalifikationer som 

personer som är ansvariga för det förebyggande arbetet ska ha (se artikel 7.8 i 

direktivet).361 Kommissionen ansåg att de svenska bestämmelserna var alltför vagt 

formulerade. Domstolen konstaterade att direktivet binder medlemsstaterna i fråga 

om vilket resultat som ska uppnås men inte hur det ska genomföras.362 Domstolen 

ansåg att bestämmelserna i 6 och 7 §§ AFS 2001:1 om systematiskt arbetsmiljöarbete 

och de allmänna råd som är kopplade till bestämmelser var tillräckliga för att 

direktivet skulle anses genomfört.363 Målet visar på att EU-domstolen accepterar den 

speciella svenska normgivningen på området, där även innehållet i de icke-bindande 

allmänna råden beaktas som en del av genomförandet av direktivet. 

En viktig förändring under senare tid är införandet av en föreskrift om organisa-

torisk och social arbetsmiljö år 2016.364 Sedan början av 2020-talet pågår också en 

översyn av samtliga föreskrifter från Arbetsmiljöverket och Arbetarskyddsstyrelsen 

för att skapa ett överblickbart och sammanhållet regelverk som det ska vara lättare 

att hitta i. Regelverket ska också bli lättare att förstå genom att ett enklare och 

 
357 Se Artikel 1.3 rådets direktiv 89/391/EEG. 
358 KOM (2004) 62, s. 7. Även vid förändringar av arbetsmiljölagen har konstaterats att dessa 

överensstämmer med EU-direktiv på området, se exempelvis SOU 1993:81, s. 14, 98.  
359 Se Ds 2001:50 och prop. 2001/02:145.  
360 Se mål C-14/83, von Colson och Kamann mot Land Nordrhein Westfalen, EU:C:1984:153, p. 26, 

i svensk rätt NJA 2013 s. 1162, p. 18, se även Bernitz och Kjellgren, Europarättens grunder, s. 123–130. 
361 Mål C-459/04, Kommissionen mot Sverige, EU:C:2006:404. 
362 Mål C-459/04, Kommissionen mot Sverige, p. 37.  
363 Mål C-459/04, Kommissionen mot Sverige, p. 42–48. 
364 AFS 2015:4. 
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enhetligare språk ska användas.365 Det är inte avsikten att den nya strukturen ska leda 

till ändringar i sak utan huvudprincipen är att skyddsnivån ska vara oförändrad.366 

3.2 Introduktion om proaktiva krav 

Den centrala rättsliga regleringen av de proaktiva kraven som riktar sig mot arbets-

givaren är arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Men även vissa 

andra lagar har betydelse, exempelvis arbetstidslagen och diskrimineringslagen. Även 

ramdirektivet om arbetsmiljö och de särdirektiv som utgår från detta och arbetstids-

direktivet ställer upp krav som arbetsgivaren ska efterleva.367 

Arbetsmiljölagen innehåller ett fåtal bestämmelser med specifikationskrav, men 

huvudinnehållet i lagen är ramnomer som gör att lagen är den typ av ramlag som 

kan betecknas som fullmaktslag.368 Det innebär att lagen framför allt innehåller över-

gripande normer vilka inte är tänkta att tillämpas direkt av myndigheter eller dom-

stolar. Ramlagen ger myndigheter kompetens att utfärda specificerade föreskrifter 

på området.369 Arbetsmiljölagen riktar sig i första hand till Arbetsmiljöverket i dess 

roll som utfärdare av föreskrifter och bara sekundärt till myndigheten som tillämpare 

av rätten.370 De bestämmelser som är ramnormer är därför oftast att uppfatta som 

delegeringsnormer till Arbetsmiljöverket och inte som generalklausuler där inne-

börden närmare ska bestämmas genom domstolspraxis. Delegeringsnormerna kan 

därför snarare betecknas som policy än som principer.371 Det är alltså inte fråga om 

rättsprinciper som ska tolkas av rättstillämparen utan inriktningar och mål som ska 

beaktas av myndigheter som normgivare.  

Arbetsmiljölagen ålägger arbetsgivaren ett omfattande ansvar för att förebygga 

arbetstagares ohälsa på arbetsplatsen och i viss mån också att främja de anställdas 

hälsa. Syftet med lagen är enligt 1 kap. 1 § att förebygga ohälsa och olycksfall samt 

även i övrigt se till att en god arbetsmiljö föreligger. I lagens andra kapitel utvecklas 

vad detta innebär genom att generella krav på arbetsmiljön stadgas. Även här är 

 
365 Arbetsmiljöverket, Övergripande konsekvensutredning av förslaget om att införa en ny regelstruktur, 2020-01-

30, referens 2019/072424, s. 5. 
366 Arbetsmiljöverket, s. 10. 
367 Se avsnitt 3.1.  
368 Sterzel, ”Ramlagar – nytt och gammalt”, s. 232. 
369 Bemyndigande för regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att meddela 

föreskrifter återfinns i 4 kap., 5 kap. 2–5 §§ AML, Arbetsmiljöverkets rätt att utfärda föreskrifter 

framgår av 18 § AMF.  
370 Jfr resonemanget om ramlagar i avsnitt 1.4. 
371 Jfr Dworkins distinktion mellan principer och policy, se avsnitt 2.6. 
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kraven i allmänhet av ramlagskaraktär, där syftet är att de generella kraven ska kon-

kretiseras i föreskrifter från Arbetsmiljöverket.372  

I 2 kap. 1 § slås fast att arbetsmiljön ska vara tillfredställande med hänsyn tagen 

till arbetets natur och den sociala och tekniska utvecklingen i samhället. Det innebär 

enligt förarbetena att arbetsmiljön ska förbättras utifrån den sociala och tekniska 

utvecklingen i samhället.373 Lagstiftningen behöver alltså inte ändras för att högre 

krav ska kunna ställas om detta är motiverat med hänsyn till samhällsutvecklingen.374  

Vidare anges i 2 kap. 1 § att arbetsmiljön ska anpassas till människors olika för-

utsättningar. Arbetstagarna ska också ges möjlighet att medverka i utformningen av 

arbetssituationen och i förändringar av arbetet. Arbetet ska organiseras så att det inte 

innebär att arbetstagaren utsätts för sådant som kan medföra ohälsa eller olycksfall.  

I 2 kap. 1 § arbetsmiljölagen anges också att vissa förhållanden ska eftersträvas. 

Innehållet i bestämmelserna får närmast betraktas som exempel på vad som känne-

tecknar en god arbetsmiljö eller ännu bredare, vad lagstiftaren anser utgör ett gott 

arbete.375 Arbetsmiljön ska inte bara innebära ett minimiskydd mot risker utan ska 

också ”tillgodose väsentliga mänskliga behov i vid bemärkelse”.376 Där ingår krav på 

medinflytande för de enskilda arbetstagarna och krav på att det ska eftersträvas att 

arbetet ska ge möjligheter till variation, social kontakt, samarbete, sammanhang, per-

sonlig och yrkesmässig utveckling, självbestämmande och yrkesmässigt ansvar.377 

Till grund för förarbetenas syn på stress i arbetet verkar ligga krav-kontroll-

modellen som brukar användas inom arbetsmiljöforskning:378 

Höga arbetskrav är inte skadliga i sig förutsatt att kraven kan mötas med eget infly-

tande och möjlighet att påverka hur arbetet skall utföras.379 

Nära kopplat till kravet på inflytande är de krav som säger att det ska eftersträvas att 

arbetet är varierat och ger möjligheter till social kontakt och samarbete och samman-

hang mellan olika typer av arbetsuppgifter.380 Det ska även eftersträvas att förhållan-

 
372 Prop. 1976/77:149 s. 28. 
373 Prop. 1976/77:149 s. 220. 
374 Se mer betydelsen av samhällsutvecklingen på arbetsmiljökraven i avsnitt 3.3. 
375 Detta anges explicit i prop. 1990/91:140, Arbetsmiljö och rehabilitering, s. 33: ”Jag föreslår därför att 

generella kriterier införs för vad som är utmärkande för det goda arbetet”. 
376 Prop. 1976/77:149 s. 58. 
377 Se 2 kap. 1 § tredje och femte stycket AML.  
378 Om krav-kontrollmodellen, se avsnitt 1.1. och Karasek och Theorell, Healthy work. 
379 Prop. 1990/91:140 s. 33 f. 
380 2 kap. 1 § femte stycket AML  
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dena i arbetet är sådana att de ger möjligheter till personlig och yrkesmässig utveckl-

ing samt självbestämmande och yrkesmässigt ansvar. Bestämmelserna kan kategori-

seras som allmänna skyldigheter och ger uttryck för ett brett arbetsmiljöbegrepp där 

såväl fysiska, psykiska som sociala aspekter beaktas. I de följande bestämmelserna i 

kapitlet anges generella krav på arbetsmiljöns fysiska utformning. Exempelvis anges 

att arbetet ska utföras i en sund och säker miljö,381 lokaler ska vara lämpliga från 

arbetsmiljösynpunkt,382 de arbetshygieniska förhållandena ska vara tillfreds-

ställande383 och maskiner, redskap och andra tekniska anordningar ska vara utfor-

made, placerade och användas på ett sådant sätt att arbetsmiljön är säker och att 

ohälsa och olycksfall kan förebyggas.384 Det är fråga om övergripande regler vilka är 

allmänna skyldigheter även om de är något mer specificerade än kraven i kapitlets 

första paragraf.  

Det är arbetsgivaren som har det primära arbetsmiljöansvaret men även andra 

kan ha ett arbetsmiljöansvar, baserat på att de har rådighet över en arbetsplats eller 

arbetssituation, exempelvis de som ansvarar för en byggarbetsplats, de som upplåter 

lokaler eller de som hyr in arbetskraft.385 Även arbetstagare har en skyldighet att 

medverka i arbetsmiljöarbetet.386 

Utifrån reglerna om hur arbetsmiljön bör vara, ställs det i 3 kapitlet arbetsmiljö-

lagen krav på arbetsgivaren att vidta åtgärder.  

3.3 Intresseavvägningar vid tolkning av proaktiva krav 

Den centrala bestämmelsen som reglerar arbetsgivarens proaktiva ansvar är 3 kap. 

2 § arbetsmiljölagen: 

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.  

Bestämmelsen ger intryck av att det ställs långtgående och tydliga krav på arbets-

givaren. Det rör sig dock om en allmän skyldighet vars exakta betydelse inte är helt 

 
381 2 kap. 2 § AML. 
382 2 kap. 3 § AML. 
383 2 kap. 4 § AML. 
384 2 kap. 5 § AML. 
385 3 kap. AML. Antalet olika ansvarssubjekt i arbetsmiljölagen förutom arbetsgivaren är 18 st., se 

Selberg, Arbetsgivarbegreppet och arbetsrättsligt ansvar i komplexa arbetsorganisationer, s. 358. 
386 3 kap. 4 § AML. 
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klar. Då lagen dessutom är en ramlag, ska kravet framför allt ses som en rättslig ram 

för vilka krav som det går att ställa på arbetsgivaren. Kravet konkretiseras i andra 

bestämmelser i arbetsmiljölagen, arbetsmiljöförordningen, Arbetsmiljöverkets 

föreskrifter och annan arbetsmiljöreglering. 

Även om det inte tydligt framgår av 3 kap. 2 § arbetsmiljölagen så är kraven på 

arbetsgivaren inte absoluta utan måste vägas mot andra intressen. Det innebär att 

hänsyn ska tas till arbetets natur och den sociala och tekniska utvecklingen i 

samhället när krav ställs på arbetsgivaren.387 Vissa typer av arbetsförhållanden kan 

därför tillåtas i en viss typ av arbete medan samma arbetsförhållanden skulle vara 

oacceptabla i en annan typ av arbete.388 Kraven på det förebyggande arbetet och 

arbetsmiljöns utformning är därför beroende av vilken typ av arbete det rör sig om. 

Bestämmelsen ska tillämpas med beaktande av kraven på arbetsmiljön i det andra 

kapitlet.389  

Det är inte möjligt att förebygga alla typer av risker i arbetet. I förarbetena till 

arbetsmiljölagen framhålls att förutsättningarna för arbetskomfort skiljer sig åt 

mellan olika verksamhetsfält.390 Dock anges att det för att åstadkomma en utveckling 

av arbetsmiljön i hela samhället är det viktigt att insatser görs för att utjämna skill-

naderna genom att de arbeten och branscher som har den sämsta arbetsmiljön 

prioriteras.391 Det innebär att en generellt dålig arbetsmiljö inom ett visst yrke inte 

ska tas till intäkt för att inte ställa högre krav på arbetsmiljön inom yrket, om det inte 

är så att arbetets natur står i vägen för att uppfylla kravet. Att bedöma vad som 

verkligen är arbetsförhållanden som beror på arbetets natur och vad som beror på 

hur en viss typ av arbete traditionellt sätt har organiserats kan vara svårt att avgöra. 

Trots att generellt dåliga arbetsmiljöer ska förbättras finns det en betydande risk att 

jämförelser görs mellan arbeten av liknande art och att det då konstateras att inga 

förbättringar är möjliga. 

Ett exempel på denna tendens är ett kammarrättsfall där flygbolaget SAS av 

Arbetsmiljöverket, med anledning av tidigare höga sjukskrivningstal, förelades att 

genomföra en omfattande undersökning av arbetsförhållandena hos kabin-

personalen.392 Enligt kammarrätten ankom det på Arbetsmiljöverket att visa att det 

fanns behov i arbetsmiljöhänseende att vidta åtgärderna.393 Rätten ansåg att under-

sökningen som SAS hade förelagts att utföra var mycket långtgående och skulle 

 
387 Se 2 kap. 1 § första stycket AML. 
388 Prop. 1976/77:149 s. 220. 
389 3 kap. 1 § AML. 
390 Prop. 1976/77:149 s. 58 och 220.  
391 Prop. 1976/77:149 s. 58.  
392 Kammarrätten i Stockholm, dom 2016-03-21, mål nr 984-15.  
393 Se 7 kap. 7 § AML, se även avsnitt 5.2. 
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kräva stora resurser. Vidare ansågs att det saknades stöd för att SAS vid tidpunkten 

för Arbetsmiljöverkets beslut, vilket var mer än ett halvår efter inspektionerna som 

låg till grund för beslutet, fortfarande hade för branschen anmärkningsvärt höga 

sjukskrivningstal. SAS hade också vidtagit en rad åtgärder för att komma till rätta 

med problemen. Det var också ostridigt att SAS bedrev ett systematiskt arbets-

miljöarbete. Rätten ansåg därför att Arbetsmiljöverket inte hade fog för sitt beslut 

att förelägga SAS att vidta undersökningar. 

Motiveringen av rättens beslut kan tyckas något underlig. Att sjukskrivningstalen 

inte avviker anmärkningsvärt från branschen tas till intäkt för att det inte skulle 

föreligga behov av åtgärder. Om en bransch generellt sett har dålig arbetsmiljö och 

höga sjukskrivningstal torde det finnas behov av åtgärder i de flesta företag i 

branschen, men rätten tycks mena att förhållandena måste avvika från branschen i 

stort för att det ska finnas behov av åtgärder. I fallet verkar det som att det anses 

vara arbetets natur som leder till sjukskrivningstalen, vilket inte SAS kan råda över.394 

Avgörandet kan vara ett tecken på hur olika värden och principer rangordnas inom 

arbetsmiljörätten. Här tycks det viktigaste vara att likabehandling mellan olika 

utövare inom samma bransch uppnås, snarare än att betrakta skyddsintresset hos 

arbetstagarna.395  

Arbetsmiljökrav kan komma i konflikt med andra rättsliga krav. En lösning kan 

då nås genom att bakomliggande intressen avvägs mot varandra efter deras respek-

tive tyngd.396 Det måste dock vara fråga om en reell konflikt mellan olika lagar för 

att denna avvägning ska kunna göras. JO har prövat ett fall om arbetsmiljölagen 

skulle ges företräde framför lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall.397 

JO yttrade då att vård som ska ges enligt lagen om vård av missbrukare inte kan 

nekas av arbetsmiljöskäl. Samtidigt är arbetsmiljölagen tillämplig i den typen av 

vårdarbete. Båda lagarnas krav måste därmed uppnås samtidigt. I ett annat fall 

godtog däremot JO att en viss form av vård valdes framför en annan av 

arbetsmiljöskäl.398 Skillnaden var här att socialtjänstlagen som reglerade den aktuella 

situationen inte ställde upp tvingande krav på vilka åtgärder som skulle väljas.  

Även ett fall där en kommun på grund av arbetsmiljöskäl nekade insatser enligt 

lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) har bedömts 

 
394 SAS framförde vissa argument för att arbetets natur skulle leda till höga sjukskrivningstal, som att 

man inte kan arbeta på ett flygplan när man är förkyld eller lider av fotskador. Kammarrätten i 

Stockholm, dom 2016-03-21, mål nr 984-15. 
395 Se även avsnitt 5.5 där likhetsprincipens betydelse vid förelägganden behandlas.  
396 Prop. 1976/77:149 s. 220. 
397 JO 1989/90 s. 253. 
398 JO 1989/90 s. 207.  
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av JO. JO ansåg att i normalfallet ska både kraven enligt arbetsmiljölagen och LSS 

uppfyllas. Men i vissa fall kan arbetsmiljöhänsyn innebära att en annan insats än den 

begärda bör erbjudas. En sådan situation är om det trots betydande ansträngningar 

från kommunens sida har uppkommit en situation där alla möjligheter att åstad-

komma en godtagbar arbetsmiljö har uttömts.399 JO:s beslut visar på att arbets-

miljökrav har en stark ställning i förhållande till andra rättsliga krav. 

De krav som ställs på arbetsgivaren gällande arbetsmiljön får inte vara orimliga. 

Det innebär att insatserna som krävs för att förbättra arbetsmiljön inte får vara alltför 

betungande i förhållande till resultaten av åtgärderna.400 Det innebär närmast att en 

ekonomisk bedömning ska göras. Det får inte vara alltför dyrt att vidta en åtgärd i 

förhållande till de positiva effekter på arbetsmiljön som kan förväntas uppnås.401 Här 

finns också en koppling till proportionalitetsprincipen vilken måste respekteras vid 

offentligrättsligt genomdrivande av kraven.402 

I förarbetena till arbetsmiljölagen framhålls också att högre krav kan ställas vid 

nyanläggning av lokaler, då de nya lokalerna kan förväntas vara i bruk under många 

år, jämfört med de krav som kan ställas på befintliga arbetslokaler vilka har små 

möjligheter att anpassas. Allmänna värden och behov kan leda till eftergifter av de 

krav som annars skulle ha ställts på arbetsmiljön. Dock ska inte den enskilde arbets-

givarens ekonomiska förutsättningar, eller andra förhållanden som har med den 

enskilde arbetsgivaren att göra, spela någon roll.403  

I förarbetena angavs att möjligheterna att göra eftergifter med hänsyn till andra 

allmänna värden och behov inte skulle kunna leda till men för arbetstagarna då deras 

intressen bevakades genom att de var representerade i yrkesinspektions-

nämnderna.404 Numera finns inte denna typ av arbetstagarrepresentation inom 

Arbetsmiljöverket som är den myndighet som har övertagit yrkesinspektions-

nämndernas uppgifter. Det innebär att möjligheterna att ta hänsyn till andra värden 

och behov bör minska eftersom de inte finns några arbetstagarrepresentanter inom 

myndigheten som kan företräda arbetstagarnas intressen i det enskilda fallet.405 Att 

 
399 För mer om förhållandet mellan socialrätt och arbetsmiljörätt se Eva Schömer och Linnéa Olsson, 

”I skärningspunkten av arbetsmiljö och socialrätt: arbetsmiljöproblematiken vid arbete i annans hem i 

form av hemtjänst eller personlig assistans”. 
400 Prop. 1976/77:149 s. 253, se även prop. 1993/94:186, Ändringar i arbetsmiljölagen, s. 24. 
401 Se Andersson, Lagom krav på arbetsmiljön, s. 77 f. 
402 Se avsnitt 5.6.  
403 Prop. 1976/77:149 s. 84 och 254. 
404 Prop. 1976/77:149 s. 254.  
405 Viss representation av externa intressenter finns i Arbetsmiljöverket insynsråd men dessa sitter på 

personliga mandat. Partsrepresentation på lokal nivå saknas numera. Det minskade partsinflytandet är 

en generell trend inom styrningen av myndigheter och påbörjades när Svenska Arbetsgivareföreningen 
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ställa lägre krav på enskilda arbetsgivare på grund av deras ekonomiska förhållanden 

är vidare olämpligt då det kan verka snedvridande på konkurrensen på ett icke önsk-

värt sätt och kan dessutom sägas strida mot likhetsprincipen.  

Under en övergångsperiod efter att en ny strängare reglering har införts, kan 

hänsyn tas till faktorer som ortens arbetsmarknadsläge eller äldre arbetstagares 

möjlighet att byta arbete. Anledningen till att dessa faktorer ska tillmätas betydelse 

är de effekter i socialt och psykiskt hänseende som kan följa av att arbetstillfällen i 

anslutning till hemmet försvinner.406 Resonemanget får förstås som att ett krav vilket 

har till syfte att skydda arbetstagarnas hälsa inte ska riskera densamma genom att 

skapa omfattande arbetslöshet på en ort eller inom en viss grupp.407 Det finns dock 

en gräns för hur långt arbetsmarknadspolitiska och liknande hänsyn får tas. Kraven 

får inte bli så låga att arbetstagarnas hälsa riskeras.408 Värt att notera är det i ingressen 

till EU:s ramdirektiv om arbetsmiljö stadgas att förbättringar av arbetarskyddet inte 

får underordnas rent ekonomiska hänsyn.409  

Att arbetsmiljön ska vara tillfredställande med hänsyn tagen till den sociala och 

tekniska utvecklingen innebär att det utrycks en förväntan om en ständigt förbättrad 

arbetsmiljö. Förarbetena andas framtidsoptimism, det anges att det sker ” en ständig 

 
från och med år 1992 beslöt att ensidigt dra sig ur samtliga statliga styrelser, se Gustafsson, Rolf Å, 

”’Traditionernas ok’ inom arbetsmiljöpreventionen”, s. 312 f. Se även SOU 1999:121 [Jörgen 

Hermansson], Avkorporativisering och lobbyism: konturerna till en ny politisk modell: en bok från PISA-projektet, 

s. 36. Numera är huvudregeln att myndigheter ska vara så kallade enrådighetsmyndigheter, där 

myndighetschefen styr och ansvarar för verksamheten inför regeringen. Även Arbetsmiljöverket har 

avskaffat sin styrelse och är en enrådighetsmyndighet. Istället finns ett rådgivande insynsråd. Från att 

år 1992 ha haft fast representation i Arbetarskyddsstyrelsen är parterna numera endast representerade 

genom personer som sitter på personliga mandat i Arbetsmiljöverkets insynsråd, se Statskontoret, 

Förändrade ledningsformer: Kartläggning och analys i samband med den nya myndighetsförordningen, Rapport 

2008:11, s. 16, 51. Parternas institutionella inflytande har alltså minskat. Detta kan ha påverkat hur 

involverat parterna är i föreskriftsarbetet. Det har också under senaste åren upprepade gånger kommit 

kritik mot Arbetsmiljöverket om bristande samråd med parterna vid utformandet av föreskrifter. Se 

Arbetet, Totalsågning av Arbetsmiljöverkets förslag, åtkomstdatum 2019-03-21, https://arbetet.se/2018/12/ 

03/totalsagning-av-arbetsmiljoverkets-forslag/, Arbetarskydd, Skarp kritik mot ny regelstruktur, åtkomst-

datum 2019-03-21, https://www.arbetarskydd.se/arbetsmiljo/skarp-kritik-mot-ny-regelstruktur-

6950233, Dagens Arbete, Stark kritik mot Arbetsmiljöverket, Åtkomstdatum 2018-01-18, https:// 

da.se/2018/01/stark-kritik-mot-arbetsmiljoverket/ och Arbetsmarknadsnytt [Stina Bengtsson], Blytung 

kritik mot Arbetsmiljöverket, åtkomstdatum 2019-03-21, https://www.arbetsmarknadsnytt.se/ 

allmanna_nyheter/blytung-kritik-mot-arbetsmiljoverket_726047.html. 
406 Prop. 1976/77:149 s. 254 och SOU 1976:1 s. 131. 
407 Här kan arbetarskyddet i snäv bemärkelse underordnas intresset av att främja arbetstagarnas hälsa 

och välmående i stort.  
408 Prop. 1976/77:149, s. 254.  
409 Rådets direktiv 89/391/EEG. 
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teknisk och social utveckling i samhället”. Arbetsmiljön ska vara i överenstämmelse 

med utvecklingen och förbättras allteftersom de sociala och tekniska förutsättning-

arna förbättras.410 Kravet framgår också av EU:s ramdirektiv om arbetsmiljö.411 I 

artikel 6 (2) (e) sägs att de åtgärder som arbetsgivaren ska vidta ska utgå från den 

allmänna principen att hänsyn ska tas till den tekniska utvecklingen. I ingressen till 

direktivet framhålls att arbetsgivare är skyldiga att hålla sig à jour med de senaste 

tekniska och vetenskapliga framstegen vad gäller arbetsplatsens utformning. Varken 

de svenska förarbetena eller EU:s rättsakter innehåller något resonemang som tyder 

på att möjligheten har övervägts att det skulle vara möjligt att, vid exempelvis en 

långvarig ekonomisk kris, den sociala eller tekniska utvecklingen skulle kunna gå 

bakåt och vilken betydelse detta skulle kunna ha för möjligheterna att ställa arbets-

miljökrav.412 

De omfattande krav på arbetsgivaren som uttrycks i ordalydelsen av 3 kap. 2 § 

Arbetsmiljölagen balanseras alltså av att hänsyn ska tas till arbetets natur och den 

sociala och tekniska utvecklingen i samhället. Dessutom kan lägre krav ställas på 

utformning av befintliga lokaler än vid nyanläggning. Även arbetsmarknadshänsyn 

och andra liknande hänsyn kan påverka vilka krav som ställs. Slutligen så får kraven 

inte vara orimliga i förhållande till de förbättringar som kan uppnås. Flera 

avvägningsnormer påverkar alltså innehållet i kraven på arbetsgivaren. Dessa 

avvägningar ska tillämpas såväl av normgivare som utfärdar arbetsmiljönormer som 

av inspekterande och kontrollerande myndigheter när det ska avgöras vilka krav som 

ska ställas i det enskilda fallet. 

Det finns alltså en övergripande avvägningsnorm på det förebyggande området 

där arbetsmiljöintresset ska vägas mot arbetsgivarens ekonomiska intresse. Denna 

övergripande norm kan påverka tolkningen av andra normer på området. Det reella 

innehållet i de allmänna skyldigheter och utfallskrav som återfinns på området ska 

förstås mot bakgrund av denna övergripande intresseavvägningsnorm. Frågan är om 

även specifikationskrav i arbetsmiljölagen ska kunna underkännas efter en intresse-

avvägning? I avsaknad av specifika förarbetsuttalanden att ett visst specifikations-

krav i arbetsmiljölagen ska kunna åsidosättas efter en intresseavvägning borde detta 

 
410 Prop. 1976/77:149, s. 58. 
411 Rådets direktiv 89/391/EEG. 
412 I praktiken har så skett, bland annat under covid-19 pandemin då undantag från krav på att 

skyddsutrustning skulle ha CE-märkning lämnades. Se Kommissionens Rekommendation (EU) 

2020/403 av den 13 mars 2020 om förfaranden för bedömning av överensstämmelse och 

marknadsövervakning inom ramen för hotet från covid-19, C/2020/1712, EUT L 79I, 16.3.2020, s. 1–

5. Se även AFS 2020:9 Särskilda bestämmelser om personlig skyddsutrustning med anledning av covid-

19. Tankarna om ett ständigt pågående framsteg ekar av upplysningsideal, jfr Liedman, I skuggan av 

framtiden, s. 18 ff. 
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inte vara möjligt. Med krav i förordningar och föreskrifter förhåller det sig 

annorlunda, här bör även specifikationskrav kunna påverkas av intresseavvägningen 

som ska ske enligt arbetsmiljölagen. 

Utifrån de generellt formulerade utgångspunkterna för arbetsgivarens proaktiva 

ansvar finns en mängd olika mer eller mindre specificerade krav på arbetsgivaren. 

Vissa krav gäller för alla arbetsgivare medan andra krav bara gäller för vissa speciella 

risker eller typer av arbeten. Nedan redogörs på ett övergripande plan för kravens 

innehåll och utformning. Kraven delas här in efter vilket förhållande, arbete eller 

arbetsmiljörisk som regleras genom kraven. Då det går att anta att hur kraven är 

formulerade rättsligt, det vill säga vilka kravtyper de består av, är betydelsefullt för 

vilka typer av genomdrivande som kan aktualiseras så kommer kraven att klassifice-

ras utifrån om de utgör allmänna skyldigheter, utfallskrav, procedurkrav eller 

specifikationskrav.413 

3.4 Grundläggande arbetsmiljökrav 

Vissa arbetsmiljökrav är generellt tillämpliga på alla typer av arbeten. De kan därför 

betecknas som grundläggande arbetsmiljökrav. Det gäller kraven på samverkan med 

arbetstagarna, kraven på att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete och kraven på 

den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Kraven gällande arbetstid, företags-

hälsovård och arbetsanpassning och arbetsbelastning är också grundläggande arbets-

miljökrav. 

3.4.1 Krav på samverkan med arbetstagarna 

Krav på att det ska finnas en organisation som understödjer möjligheter till 

samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare är en metod för genomdrivande av 

arbetsmiljökrav.414 Krav på samverkan är också ett mål i sig. Samverkan mellan 

arbetsgivare och arbetstagare anses vara en förutsättning för att uppnå en god 

arbetsmiljö. Arbetstagarnas möjlighet att påverka arbetsförhållandena gör det inte 

bara lättare att identifiera och lösa arbetsmiljöproblem utan kan också öka arbets-

tillfredsställelsen för de enskilda arbetstagarna.415 

Den allmänna skyldigheten att arbetsgivare och arbetstagare ska samverka för att 

uppnå en god arbetsmiljö slås fast i 3 kap. 1 a § arbetsmiljölagen. I lagen anges också 

 
413 Se avsnitt 2.8 om de olika kravtyperna.  
414 Hydén, ”Kontorets arbetsmiljö i ett rättsligt perspektiv”, s. 202 och 209 f. 
415 Ericson, Arbetsmiljölagen, s. 66. 
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att arbetsgivare och arbetstagare ska bedriva en på lämpligt sätt organiserad arbets-

miljöverksamhet.416 Även i ramdirektivet om arbetsmiljö anges att mellan arbets-

givare och arbetstagare eller deras representanter ska information, dialog och 

medverkan ske i frågor som rör säkerhet och hälsa på arbetsplatsen.417 Det förut-

sätter att överläggningar sker med arbetstagarna och att arbetstagarna eller dess 

representanter har rätt att lägga fram förslag samt att det sker en ”avvägd medverkan 

i enlighet med nationell lagstiftning eller praxis”.418 I 4 § AFS 2001:1, Systematiskt 

arbetsmiljöarbete, anges att arbetstagarna och skyddsombuden ska ges möjlighet att 

delta i det systematiska arbetsmiljöarbetet. 

Det finns också krav på att den enskilde arbetstagaren ska beredas inflytande. I 

2 kap. 1 § tredje stycket arbetsmiljölagen anges att arbetstagaren skall ges möjlighet 

att medverka i utformningen av sin egen arbetssituation samt i förändrings- och 

utvecklingsarbete som rör arbetstagarens eget arbete. 

I förarbetena till bestämmelsen anges att de anställda måste få möjligheter att 

efterfråga förbättringar av arbetsmiljön och också möjligheter att genomdriva 

förändringar.419 Dock finns det kollektivavtal på området där former för de enskilda 

arbetstagarnas inflytande i arbetsmiljöarbetet regleras. Denna reglering är numera 

oftast delegerad till lokal nivå.420 

Arbetstagarna har inte bara rätt att medverka i arbetsmiljöarbetet utan även vissa 

skyldigheter i arbetsmiljöhänseende. Arbetstagaren har en skyldighet att medverka i 

arbetsmiljöarbetet, följa givna föreskrifter, använda skyddsanordningar och iaktta 

den försiktighet som behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall. Ytterst kan en 

arbetstagare som inte uppfyller skyldigheterna skiljas från sin anställning.421 

Kraven på arbetstagarnas medverkan är nära kopplade till det systematiska 

arbetsmiljöarbetet bland annat genom kravet om att arbetsgivaren ska ge arbets-

 
416 6 kap. 1 § AML.  
417 Ingressen till rådets direktiv 89/391/EEG. 
418 Artikel 11 p. 1. rådets direktiv 89/391/EEG. I följande punkter i artikeln specificeras hur samverkan 

ska ske. Svensk rätt bedöms uppfylla dessa punkter varför det saknas anledning att upprepa innehållet 

i artikeln här.  
419 Prop. 1990/91:140, s. 33. 
420 Jfr bland annat 2 § Ramavtal om samverkan för framtiden, 2016-04-27 och 3 § Överenskommelse 

om Ramavtal om samverkan för framtiden med tillhörande bestämmelser, förhandlingsprotokoll 2016-

04-27. För exempel på reglering i lokalt kollektivavtal, se exempelvis 4 § Lokalt kollektivavtal om 

samverkan för utveckling vid Umeå universitet, 2017-12-12, Dnr FS 1.1-2040-17. 
421 Frågan har varit uppe för bedömning i AD 1999 nr 66, i just det fallet fanns inte saklig grund för 

uppsägning. 
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tagarna och skyddsombuden en möjlighet att medverka i det systematiska arbets-

miljöarbetet.422 Vidare ska också arbetstagare ges möjlighet att medverka i att ta fram 

mål för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.423 Dessa procedurkrav är så 

generellt utformade att de gränsar till att utgöra allmänna skyldigheter då det inte 

definieras vad medverkan innebär. I Arbetsmiljöverkets allmänna råd till föreskriften 

om systematiskt arbetsmiljöarbete utvecklas innebörden av medverkan något då det 

sägs att det kan vara praktiskt att utveckla de former för samarbete som redan finns 

såsom arbetsplatsträffar och skyddskommittémöten.424 Målet med kravet torde vara 

detsamma som när det gäller medbestämmandeförhandlingar, att skapa ett 

handlingsmönster mellan parterna så att förhandlingar ingår som ett ”normalt led i 

beslutsfattandet hos arbetsgivaren”.425 Samverkan är över huvud taget svårt att 

kategorisera då det lika mycket rör sig om en typ av genomdrivande, som fungerar 

enligt den reflexiva rättens logik, som ett utfallskrav, procedurkrav eller en allmän 

skyldighet där samverkan i sig är en komponent av en god arbetsmiljö. 

Arbetstagarnas inflytande över arbetsmiljöarbetet på en arbetsplats ska säker-

ställas också genom bestämmelserna om skyddskommitté och skyddsombud i sjätte 

kapitlet arbetsmiljölagen. Skyddskommitténs arbete utförs på en övergripande 

policynivå, medan skyddsombudens uppdrag även omfattar det dagliga arbets-

miljöarbetet.  

Den lagstadgade samverkan som ska ske med skyddsombud och i skydds-

kommittéer är mer detaljerat reglerad än den samverkan som ska ske med de enskilda 

arbetstagarna. På arbetsplatser med minst fem arbetstagare ska det utses ett skydds-

ombud.426 Trots att kravet på att utse ett skyddsombud är formulerat som en 

skyldighet ska det närmast förstås som en rättighet för arbetstagarna. Det finns 

nämligen ingen sanktion mot arbetstagarna eller arbetsgivaren som följer om skydds-

ombud inte utses.427 

 
422 4 § AFS 2001:1. 
423 7 § andra stycket AFS 2015:4.  
424 4 § Arbetsmiljöverkets allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna om systematiskt 

arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1.  
425 Prop. 1975/76:105, Med förslag till arbetsrättsreform m.m., s. 222. 
426 6 kap. 2 § första stycket AML. En alternativ benämning på skyddsombud är arbetsmiljöombud. 
427 Däremot får inte en arbetsgivare motarbeta att ett skyddsombud utses så detta kan ses som ett att 

skyddsombudet hindras från att utföra sina uppgifter vilket är otillåtet enligt 6 kap. 10 § AML, för 

överträdelse av regeln kan skadestånd utgå, 6 kap. 11 § AML. 
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Skyddsombud utses normalt på lokal nivå av den fackliga organisation som har 

kollektivavtal med arbetsgivaren eller – om facklig organisation saknas – av arbets-

tagarna direkt.428 Skyddsombud företräder arbetstagarna i arbetsmiljöfrågor och 

vakar över skyddet mot ohälsa och olycksfall.429 Skyddsombudet har också rätt att 

från arbetsgivaren få den information som behövs för att utföra sitt uppdrag.430 Såväl 

skyddsombud som ledamot i skyddskommitté har tystnadsplikt gällande de uppgif-

ter som de har fått veta under uppdraget rörande affärsförhållanden med mera.431 

Skyddsombuden har möjligheter att stoppa arbete i vissa fall och har vissa andra 

processuella rättigheter.432 

På arbetsplatser med minst 50 anställda ska en skyddskommitté tillsättas. Kom-

mittén är ett partssammansatt organ och består av företrädare för såväl arbetsgivar- 

som arbetstagarsidan. Även här utses företrädarna för de anställda av den fackliga 

organisation som har kollektivavtal med arbetsgivaren.433 Närmare bestämmelser 

om sammansättningen av skyddskommittén saknas i huvudsak. Vilka som ingår i en 

skyddskommitté ska, enligt 8 § arbetsmiljöförordningen, bestämmas med hänsyn till 

antalet arbetstagare vid arbetsstället, arbetets natur och arbetsförhållandena. Dock 

anges att skyddsombud ska ingå, att en ledamot bör vara i företagsledande ställning 

och att en ledamot bör tillhöra styrelsen för lokal arbetstagarorganisation. 

Skyddskommittén har till uppgift att delta i planeringen av arbetsmiljöarbetet och 

följa hur detta arbete genomförs. Kommittén ska också vaka över utvecklingen 

gällande skyddet mot ohälsa och olycksfall på arbetsplatsen.434 Det innebär att 

kommittén inte bara ska granska arbete enligt arbetsmiljölagen utan även hur arbets-

givaren gör för att följa annan arbetsmiljöreglering såsom arbetstidslagen.435 

Kommittén ska också verka för tillfredställande arbetsförhållanden.436 

Mer specifikt anges att skyddskommittén ska behandla frågor om företagshälso-

vård, handlingsplaner för arbetsmiljöarbetet, planering av verksamhetsförändringar 

som exempelvis ändringar av lokaler, anordningar, arbetsprocesser eller metoder och 

 
428 6 kap. 2 § andra stycket AML.  
429 6 kap. 4 § första stycket AML. 
430 6 kap. 6 § AML 
431 7 kap. 13 § AML. Arbetsmiljöförordningen uppställer vissa kvalifikationskrav på den som utses för 

att handha arbetsmiljöfrågor. Detsamma gäller enligt artikel 7.5 i rådets direktiv 89/391/EEG. Den 

svenska regleringen har funnits överensstämma med direktivet i denna del, se C-459/04, 

Kommissionen mot Sverige, EU:C2006:404. 
432 Se avsnitt 8.1 och 8.2. 
433 6 kap. 8 § andra stycket AML. 
434 6 kap. 9 § AML. 
435 Gullberg och Rundqvist, Arbetsmiljölagen i lydelse den 1 juli 2018, s. 275. 
436 6 kap. 9 § AML. 
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arbetsorganisation, planering av användning av farliga ämnen, arbetsmiljöutbildning 

samt arbetsanpassnings- och rehabiliteringsverksamhet.437  

Värt att notera är att arbetet i skyddskommittén framför allt är inriktat på 

planeringen av arbetsmiljöarbetet medan ansvaret för genomförandet ligger på arbets-

givaren.438 Är arbetsgivarrepresentanter och arbetstagarrepresentanter inte eniga i 

skyddskommittén, kan frågan hänskjutas till Arbetsmiljöverket.439 Arbetsmiljöverket 

ska då avge ett yttrande i frågan – om frågan faller under verkets befogenhet. 

Arbetsmiljöverket har dock ingen skyldighet att fatta något formellt beslut.440 

Även medbestämmandelagens regler om medinflytande för arbetstagarna kan på-

verka rätten till samverkan i arbetsmiljöfrågor.441 Genom medbestämmandeavtal 

enligt 32 § medbestämmandelagen så kan arbetstagarna få inflytande över hur verk-

samheten bedrivs. Trots att medbestämmandelagen enligt 3 § är subsidiär i förhåll-

ande till annan lag så kan medbestämmande med anknytning till arbetsmiljöfrågor 

ske inom ramen för medbestämmandelagen. Hur medbestämmande enligt med-

bestämmandelagen förhåller sig till samverkan enligt arbetsmiljölagen diskuterades i 

förarbetena till arbetsmiljölagen men utan att det i detalj angavs hur detta skulle ske. 

Genom personsamband mellan den fackliga representationen och ledamöterna i 

skyddskommitté skulle samordningsproblem hanteras i praktiken.442 I senare utred-

ningar anges att arbetsmiljöfrågor kan behandlas inom både medbestämmande-

reglerna enligt medbestämmandelagen som enligt samverkansreglerna enligt arbets-

miljölagen.443 

Arbetsdomstolen har uttalat att arbetsgivaren i princip är skyldig att iaktta såväl 

medbestämmandelagens som arbetsmiljölagens regler när det gäller samverkan. 

 
437 6 kap. 9 § AML. 
438 Detta framgår bland annat av prop. 1990/91:140, s. 53 f. samt av det faktum att bestämmelsens 

ändrade ordalydelse från ”Skyddskommitté skall planera och övervaka skyddsarbetet” till ”Skydds-

kommittén skall delta i planeringen av arbetsmiljöarbetet” just för att betona att huvudansvaret för 

arbetsmiljöarbetet ligger i arbetsgivarens linjeorganisation. Se även Gullberg och Rundqvist, Arbets-

miljölagen i lydelse den 1 juli 2018, s. 274 f. 
439 AMF 9 §. 
440 Arbetsmiljöverket, Arbetsmiljölagen och dess förordning med kommentarer 31 dec 2016, 2017, s. 88. 
441 För mer om förhållandet mellan AML och Lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet (MBL) 

i samverkansfrågor, se Örjan Edström och Johan Holm, ”Arbetsmiljöreglering, medbestämmande och 

kollektivavtal samverkan i gråzonen mellan offentlig rätt och kollektivavtal”, i Jubileumsskrift till Juridiska 

institutionen 40 år, red. Örjan Edström, Johan Lindholm och Ruth Mannelqvist (Umeå: Umeå universitet, 

2017), s. 89–101. 
442 Prop. 1976/77:149 om arbetsmiljölag m.m., s. 331. 
443 Se SOU 1982:60, MBL i utveckling. Betänkande av nya arbetsrättskommittén, s. 78, SOU 1994:141, 

s. 232 och SOU 2006:44, Bättre arbetsmiljöregler, s. 55 f. 
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Dock kan parterna komma överens om att förhandlingar enligt medbestämmande-

lagen kan ersättas av behandling av frågorna i skyddskommitté.444 

Reglerna om skyddskommitté i arbetsmiljölagen är tvingande och kan inte avtalas 

bort. Dock kan genom kollektivavtal bestämmas att skyddskommitténs uppgifter 

ska utföras av ett organ som också behandlar andra frågor än arbetsmiljöfrågorna.445 

Denna bestämmelse i 6 kap. 9 a § arbetsmiljölagen infördes år 2011 för att underlätta 

samordningen av samverkan enligt arbetsmiljölagen med behandlingen av arbets-

miljöfrågorna i samverkansorgan som primärt inrättats med stöd av medbestämm-

andelagen.446  

Samverkansreglerna består framförallt av procedurkrav, som anger hur samverk-

an ska bedrivas utan att ställa krav på arbetsmiljöns utformning. Samverkanskraven 

har kopplingar till kraven på att arbetsgivaren ska bedriva ett systematiskt arbets-

miljöarbete. 

3.4.2 Krav på systematiskt arbetsmiljöarbete  

Själva systematiserandet av arbetsmiljöarbetet ses ibland som arbetsgivarens viktig-

aste förebyggande uppgift.447 Det framgår av 3 kap. 2 a § första och andra styckena 

arbetsmiljölagen: 

Arbetsgivaren ska systematiskt planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt 

som leder till att arbetsmiljön uppfyller föreskrivna krav på en god arbetsmiljö. Han 

ska utreda arbetsskador, fortlöpande undersöka riskerna i verksamheten och vidta de 

åtgärder som föranleds av detta. Åtgärder som inte kan vidtas omedelbart ska tids-

planeras. 

Arbetsgivaren ska i den utsträckning verksamheten kräver dokumentera arbetsmiljön 

och arbetet med denna. Handlingsplaner ska därvid upprättas. 

Kraven konkretiseras i föreskriften om systematiskt arbetsmiljöarbete.448 Där 

definieras systematiskt arbetsmiljöarbete som arbetsgivarens arbete med att under-

söka arbetsmiljön, genomföra förbättringar och följa upp verksamheten så att ohälsa 

och olycksfall förbyggs och en tillfredställande arbetsmiljö uppnås.449 Bestämmelser 

om systematiskt arbetsmiljöarbete grundar sig i en syn på att det centrala när det 

 
444 AD 1982 nr 63. 
445 6 kap. 9 a § AML. 
446 Prop. 2010/11:89, Ändrade regler om arbetstid och skyddskommitté, s. 52. 
447 Steinberg, Skyddsombudsrätt, s. 165. 
448 AFS 2001:1. Liknande krav på att riskvärderingar ska göras finns också i ramdirektivet om 

arbetsmiljö, bland annat i artikel 6 (3) (a) rådets direktiv 89/391/EEG.  
449 2 § AFS 2001:1. 
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gäller att förebygga arbetsmiljörisker är att använda sig av en systematisk arbets-

metod för att identifiera, åtgärda och följa upp risker. Kraven på systematiskt arbets-

miljöarbete är framför allt ett procedurkrav. De kan ses som ”metanormer” eller en 

metod för att uppfylla övriga arbetsmiljökrav. 

I förarbetena till bestämmelserna om systematiskt arbetsmiljöarbete framhålls att 

det i detta arbete bör ingå att erfarenheterna från rehabiliteringsarbetet på ett syste-

matiskt vis leder till förändringar av arbetsmiljön för fler anställda.450 Här finns en 

tydlig koppling mellan de reaktiva och de proaktiva kraven. 

Det finns dock inslag av andra kravtyper i det regelkomplex som reglerar det 

systematiska arbetsmiljöarbetet. Ett av kraven är att det ska finnas en arbetsmiljö-

policy och rutiner som beskriver hur det systematiska arbetsmiljöarbetet ska gå till. 

Dessutom ska det varje år göras en uppföljning av det systematiska arbetsmiljö-

arbetet. Arbetsmiljöpolicyn, rutinerna och uppföljningen ska vara skriftliga om det 

finns minst tio arbetstagare i verksamheten.451 Även om själva uppföljningen är ett 

procedurkrav så är kravet på dokumentation ett specifikationskrav.  

Det finns också krav om att arbetsgivaren ska fördela arbetsmiljöarbetet på en 

eller flera arbetstagare. Dessa ska vara tillräckligt många och ha de befogenheter, 

resurser, kunskaper och den kompetens som behövs.452 Av dessa krav är kunskaps-

kravet mer specifikt definierat.453 Det finns också krav på att de som utför uppgifter 

i arbetsmiljöarbetet ska få tillgång till viss information och ska kunna lämna syn-

punkter till arbetsgivaren på vissa områden.454 De mest detaljerade kraven är imple-

menteringar av ramdirektivet om arbetsmiljö, artikel 10 (3).455 Även här är det 

framför allt fråga om procedurkrav. Kraven begränsar arbetsgivarens rätt att fritt 

organisera arbetet.456 

Ytterligare krav av liknande typ finns i föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljö-

arbete. Exempelvis ska skriftliga riskbedömningar göras och arbetsmiljöåtgärder 

 
450 Prop. 1990/91:140, s. 49. Behandlar införandet av bestämmelser om ”internkontroll” vilket är en 

term för det som numera betecknas som systematiskt arbetsmiljöarbete. 
451 5, 11 §§ AFS 2001:1. 
452 6 § AFS 2001:1. 
453 Särskilt i 6 § Arbetsmiljöverkets allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna om systematiskt 

arbetsmiljöarbete och bilaga 1 till föreskrifterna.  
454 Bilaga 1 till AFS 2001:1. 
455  Rådets direktiv 89/391/EEG, kraven har implementerats genom AFS 2003:4. 
456 För en diskussion om denna bestämmelse, särskilt ur ett EU-rättsligt perspektiv, se Selberg, 

Arbetsgivarbegreppet och arbetsrättsligt ansvar i komplexa arbetsorganisationer, s. 382 ff. 
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som inte utförs omedelbart ska dokumenteras skriftligt.457 Som ett led i det systema-

tiska arbetsmiljöarbetet ingår också att arbetsgivaren ska ha mål för den sociala och 

organisatoriska arbetsmiljön.458 

Sammanfattningsvis kan bestämmelserna om systematiskt arbetsmiljöarbete 

kategoriseras som flera olika kravtyper. De krav som är utformade som specifikat-

ionskrav handlar framför allt om dokumentation och ställer inte några konkreta krav 

på arbetsmiljöns utformning. I övrigt rör det sig om krav som kan klassificeras som 

procedurkrav. De syftar indirekt, genom att föreskriva vissa procedurer och metoder 

för arbetsmiljöarbetet, till att förbättra såväl den fysiska som den psykosociala 

arbetsmiljön.  

I vissa fall specificeras hur och när undersökningar och riskbedömningar ska 

utföras innan en viss arbetsuppgift utförs eller viss utrustning används.459 Bestäm-

melserna får närmast ses som tydliggörande av hur de generella reglerna om syste-

matiskt arbetsmiljöarbete ska tillämpas i vissa situationer. De riskbedömningar som 

ska göras enligt de övergripande reglerna om systematiskt arbetsmiljöarbete är 

mycket generellt beskrivna. Reglerna om riskbedömningar som gäller vid använd-

ning av viss utrustning är betydligt mer specifika, både avseende när de ska utföras 

och vad dessa riskbedömningar ska innehålla. 3 § AFS 2006:6 Användning av lyft-

anordningar och lyftredskap kan användas som illustration:  

Arbetsförhållandena skall undersökas och riskerna bedömas när lyftanordningar och 

lyftredskap skall användas. Följande skall då särskilt undersökas:  

1. lyftanordningarnas stabilitet under olika mark-och väderförhållanden,  

2. tillträde till riskområden,  

3. arbetstagarnas praktiska och teoretiska kunskaper,  

4. arbete under upplyft last samt lyft av personer,  

5. service-och monteringsarbeten,  

6. användning och val av lyftredskap,  

7. säkring av last, lastkoppling och manuell styrning av last,  

8. sammanfallande arbetsområden och användning av flera lyftanordningar för 

lyft av gemensam last (s.k. samlyft) och  

9. livslängd och underhåll av lyftanordningar och lyftredskap.  

 
457 8, 10 §§ AFS 2001:1. 
458 7 § AFS 2015:4.  
459 Se exempelvis 3 § AFS 2006:6 Användning av lyftanordningar och lyftredskap, 3 § AFS 2006:4 

Användning av arbetsutrustning 5 § AFS 2012:1 Användning av motorkedjesågar och röjsågar, 3 § AFS 

2006:5 Användning av truckar. 
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Det är framför allt gällande den fysiska arbetsmiljön som detaljerade procedurkrav 

om rutiner och riskbedömningar ställs.  

Även reglerna om aktiva åtgärder i diskrimineringslagen innehåller krav på att 

arbetsgivaren ska vidta undersökningar, analysera orsaker till risker och hinder, vidta 

skäliga förebyggande och främjande åtgärder samt följa upp och utvärdera detta 

arbete.460 De aktiva åtgärder avseende verksamhetens arbetsförhållanden som ska 

vidtas enligt diskrimineringslagen är inte mer långtgående än de krav som ligger på 

arbetsgivaren enligt reglerna om systematiskt arbetsmiljöarbete. I den mån regle-

ringen sammanfaller så ska därför kraven i diskrimineringslagen anses uppfyllda om 

kraven i arbetsmiljölagen är det.461 

Nära kopplat till bestämmelserna om systematiskt arbetsmiljöarbete är de krav 

som reglerar den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Det rör sig om krav för 

att förebygga ohälsosam arbetsbelastning, påfrestande psykiska situationer, och 

kränkande särbehandling. Dessa kan benämnas som krav på den sociala och organi-

satoriska arbetsmiljön. 

3.4.3 Krav gällande organisatorisk och social arbetsmiljö 

Förutom kraven på systematiskt arbetsmiljöarbete finns det mer explicita krav när 

det gäller organisatorisk utformning och social arbetsmiljö. Arbetsmiljölagen inne-

håller skrivningar med krav på medinflytande, variation, social kontakt och sam-

arbete. Vidare sägs att organisationen ska vara sådan att arbetstagaren inte utsätts för 

sådan belastning som kan leda till ohälsa eller olycksfall.462 Kraven är allmänna 

skyldigheter som får uppfattas som ramar för den vidare normgivningen. Kraven på 

den sociala och organisatoriska arbetsmiljön konkretiseras framför allt genom AFS 

2001:1 om systematiskt arbetsmiljöarbete och AFS 2015:4 om social och organisa-

torisk arbetsmiljö. 

Arbetsgivaren ska ha mål för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. 

Arbetsgivaren ska ge arbetstagarna möjlighet att medverka i arbetet med att ta fram 

målen och se till att arbetstagarna känner till dem.463 Målen ska vara skriftligt doku-

menterade om det finns minst tio arbetstagare i verksamheten.464 Här är det fråga 

om en kombination av olika kravtyper. Att det ska finnas mål och att arbetstagarna 

ska känna till målen är ett utfallskrav. Att arbetstagarna ska få medverka i att ta fram 

 
460 3 kap. 2 § diskrimineringslagen. 
461 Prop. 2015/16:135, Ett övergripande ramverk för aktiva åtgärder i syfte att främja lika rättigheter och möjligheter, 

s. 42. 
462 2 kap. 1 § AML.  
463 7 § AFS 2015:4 
464 8 § AFS 2015:4.  
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målen är ett procedurkrav medan kravet på skriftlig dokumentation är ett specifik-

ationskrav.  

3.4.3.1 Kunskapskrav 

Arbetsledare, chefer och andra som har ett arbetsmiljöansvar ska vara tillräckligt 

många och ha de befogenheter och resurser som de behöver. De ska också ha till-

räckliga kunskaper i arbetsmiljöfrågor.465 Mer specifikt anges att arbetsmiljö-

ansvariga ska ha kunskaper i hur man förebygger och hanterar ohälsosam arbets-

belastning och kränkande särbehandling.466 Kunskapskraven är formulerade som 

utfallskrav då de föreskriver att ett mål ska uppnås utan att närmare föreskriva hur 

målet ska nås. I det här fallet är målet att arbetsmiljöansvariga ska ha vissa kunskaper.  

Det finns också krav på att arbetsgivaren ska se till att arbetstagarna har känne-

dom om arbetets innehåll och har vissa andra kunskaper. I 3 kap. 3 § första stycket 

arbetsmiljölagen finns ett krav som tar sikte på den enskilde arbetstagarens 

kunskaper: 

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.467 

I förarbetena till bestämmelsen anges att det är viktigt att arbetstagaren har känne-

dom om specifika risker i ett visst yrke såsom riskerna med arbete vid en viss maskin 

eller med ett visst redskap eller riskerna med att bearbeta ett farligt ämne. De 

anställda ska också ha kunskaper om vilka skydd som finns och hur dessa ska 

användas.468 

Arbetstagarna ska känna till sina arbetsuppgifter, resultatet som ska uppnås, hur 

arbetet ska utföras, vad som ska prioriteras om så krävs och vem de kan få hjälp och 

stöd av i arbetet.469 Skriftliga instruktioner ska ges när riskerna i arbetet är allvar-

liga.470 Detta är en typ av reglering som är typisk för hur arbetsmiljöregleringen är 

 
465 6 § AFS 2001:1. 
466 6 § AFS 2015:4.  
467 Sista meningen är en implementering av Artikel 6 d) rådets direktiv 89/391/EEG, av artikeln 

framgår att särskilt riskfyllda och farliga områden omfattas av bestämmelsen.  
468 Prop. 1976/77:149, s. 394. 
469 10 § AFS 2015:4 
470 7 § AFS 2001:1. 
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utformad. Ett övergripande krav som är ett utfallskrav eller en allmän skyldighet 

som i vissa situationer kompletteras av ett specifikationskrav, ofta i form av en 

dokumentations- eller anmälningsskyldighet.  

På det ergonomiska området finns krav på kunskaper som är generellt tillämpliga. 

Arbetstagarna ska ha tillräckliga kunskaper om lämpliga arbetsställningar och arbets-

rörelser, hur utrustning och hjälpmedel ska användas, riskerna med olämpliga 

arbetsrörelser och arbetsställningar samt kunskaper om tidiga tecken på över-

belastning av leder och muskler.471  

För speciella situationer finns det dock mer specificerade kunskapskrav.472 I vissa 

fall krävs att kunskaperna är dokumenterade.473 Ibland är kravet på kunskap än mer 

detaljerat, så att det innebär ett krav på att en arbetstagare måste genomgå viss 

utbildning för att få utföra ett visst arbetsmoment eller använda viss utrustning.474 

Ibland krävs att arbetstagaren har avlagt kunskapsprov för att använda utrustningen 

eller utföra arbetsmomentet.475 Vidare kan krävas att kompetensen hos arbetstagaren 

har bedömts av en utomstående part såsom ett certifieringsorgan.476 

Att arbetstagare ska inneha vissa kunskaper är ett utfallskrav. Det anges vilket mål 

som ska nås, att arbetstagarna ska ha vissa kunskaper, men inte hur målet ska nås. I 

vissa delar är dock kraven mer detaljerade och utgör specifikationskrav, exempelvis 

att vissa kunskaper eller utbildningar ska vara dokumenterade.  

Även om kunskapskraven framför allt kan klassificeras som utfallskrav så är det, 

med tanke på svårigheterna att fastställa att arbetstagarna verkligen har vissa 

kunskaper, troligt att kraven i praktiken behandlas som procedurkrav där det är 

arbetsgivarens insatser för att uppnå kunskaperna hos arbetstagarna som bedöms, 

och inte de verkliga kunskaperna hos arbetstagarna. En arbetsgivare som har utfört 

 
471 9 § AFS 2012:2 Belastningsergonomi. 
472 Kunskapskrav gäller i en mängd situationer, se bland annat 4, 10 § AFS 2001:7 Anestesigaser, Bilaga 

B 3.1 AFS 2006:4 Användning av arbetsutrustning, 20 § AFS 2006:5 Användning av truckar, 6, 7, 13 

§§ AFS 2003:3 Arbete i explosionsfarlig miljö, 6 § AFS 2008:17 Arbete med djur, 14, 36 §§ AFS 2009:7 

Artificiell optisk strålning, 15 § AFS 1998:6 Bekämpningsmedel, 6, 48 § AFS 2010:1 Berg- och 

gruvarbete, 16 § AFS 2003:6 Besiktning av lyftanordningar och vissa andra tekniska anordningar och 2 

§ AFS 1988:4 Blybatterier för drivning av fordon. 
473 Se exempelvis 16 § AFS 2006:4 Användning av arbetsutrustning, 29 § AFS 2006:6 Användning av 

lyftanordningar och lyftredskap, 18 § AFS 2006:5 Användning av truckar. 
474 Se exempelvis Bilaga B 4.2 f) AFS 2006:4 Användning av arbetsutrustning, 19 § AFS 2006:1 Asbest, 

14 § AFS 2005:16 Buller. 
475 Se exempelvis 17 § AFS 2012:1 Användning av motorkedjesågar och röjsågar, för brott mot detta 

krav utgår en sanktionsavgift. 
476 Se exempelvis 6 kap. 4 § och bilaga 2 AFS 2017:3 Användning och kontroll av trycksatta anord-

ningar. 
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informations- och utbildningsinsatser för att uppnå målet kommer troligen anses ha 

uppfyllt kraven. Kravet säger inte något närmare om hur målet ska nås, men då det 

handlar om att arbetstagarna ska ha vissa kunskaper finns det inte så många sätt som 

målet kan uppnås på. Arbetstagarna måste informeras på något sätt, och informat-

ionen ska leda till att arbetstagarna får kunskaperna. I de allmänna råden till bestäm-

melsen anges bland annat att arbetsgivaren ska ta hänsyn till arbetstagares olika för-

utsättningar när de gäller att kommunicera.477 

3.4.3.2  Krav gällande arbetsformer och psykiskt påfrestande arbetsuppgifter 

Det ställs också krav på arbetsgivaren när det gäller i vilken form arbetet utförs och 

vilka arbetsuppgifter som ska utföras. Bundet eller starkt styrt arbete ska undvikas 

eller begränsas. Här ska även löneformer beaktas så de inte utsätter arbetstagaren för 

fysiska eller psykiska belastningar som kan leda till ohälsa eller olycksfall.478 Kravet 

framstår som en allmän skyldighet.  

I förarbetena anges vissa exempel på riskfylld arbetsorganisering: 

Som särskilt kritiska egenskaper i arbetets organisation har framhållits bl.a. ständig 

upprepning av kortcykliga arbetsmoment, systemstyrd arbetstakt särskilt i kombinat-

ion med höga krav på uppmärksamhet, i detalj förutbestämda rörelsemönster och 

arbetsmetoder, utnyttjande av i huvudsak endast motoriska funktioner hos den 

arbetande och bristande möjligheter till social kontakt i arbetet.479 

Kravet innebär att arbeten som typiskt sett kan innebära skadlig belastning eller där 

det finns indikationer på att de utgör en akut eller ackumulerande fara för ohälsa kan 

vara otillåtna om inte anpassningar görs.480 När det gäller löneformer som är skadliga 

för arbetsmiljön så handlar det framför allt om ackords- eller andra typer av prestat-

ionslöner som kan innebära säkerhetsrisker.481 

Här är tydligt att uttalandena i förarbetena när det gäller starkt styrt eller bundet 

arbete framför allt ta sikte på industriarbete, särskilt monteringsarbete styrt enligt 

löpandebandsprincipen.482 Den typen av arbete är kanske inte ett lika stort problem 

nu som i mitten av 70-talet då arbetsmiljölagen infördes. Men det betyder inte att 

 
477 Arbetsmiljöverkets allmänna råd till 10 § AFS 2015:4. 
478 2 kap. 1 § fjärde stycket AML. 
479 Prop. 1976/77:149, s. 221. 
480 Jfr prop. 1990/91:140, s. 133 där det anges att Arbetsmiljöverket kan ingripa i dessa situationer. 

Här finns en koppling till AFS 2012:2 Belastningsergonomi, av avsnitt 3.7.1. 
481 Prop. 1990/91:140, s. 133.  
482 Jfr Steinberg, ”Strength and Weakness of the Swedish Legislation Regarding to Psychosocial Risks”, 

s. 107. 
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liknande problem inte fortfarande förekommer. Rapporter om mycket starkt styrt 

arbete har bland annat förekommit rörande Amazons lager där arbetet har styrts ned 

på sekundnivå.483 

Mycket av det plattformsbaserade arbetet såsom olika typer av matleverans-

tjänster har ofta en prestationsbaserad lön där betalning sker per leverans. Det är lätt 

att se hur detta kan ge upphov till risker, bland annat genom att arbetstagarna känner 

sig tvingade att bryta mot trafikregler för att kunna tjäna mer pengar.484  

Det finns också ett krav på arbetsgivaren att vidta åtgärder för att motverka att 

arbetsuppgifter och arbetssituationer som är starkt psykiskt påfrestande leder till 

ohälsa hos arbetstagarna.485 Kravet kan kategoriseras som en allmän skyldighet. 

3.4.3.3 Krav vid ensamarbete 

Ensamarbete, det vill säga arbete som utförs av en arbetstagare i ”fysisk eller social 

isolering från andra människor”, anses innebära risker som särskilt ska beaktas av 

arbetsgivaren.486 Ensamarbete ska ordnas så att arbetstagarens möjligheter till 

kontakt med andra människor ska beaktas och de som utför ensamarbete får till-

räckliga instruktioner och utbildning.487 Ensamarbete ska så långt det är möjligt 

ordnas så att risken för skada för den ensamarbetande inte är större än om arbetet 

utförts gemensamt.488 Vid ensamarbete som innebär påtaglig risk för kroppsskada 

genom olycksfall ska arbetstagaren kunna få snabb hjälp i en nödsituation.489 Arbete 

som inte kan uppnå godtagbar säkerhet på annat sätt än att någon annan person är 

närvarande får inte utövas som ensamarbete.490 Möjligheter till direktkontakt med 

 
483 BBC News, Business, Amazon Workers Face “Increased Risk of Mental Illness”, (publicerad 2013-11-25), 

åtkomstdatum 2021-10-27, https://www.bbc.com/news/business-25034598 
484 En dom som berör plattformsarbete är Förvaltningsrätten i Malmö, dom 2021-06-18, mål nr 13356-

20. I målet hade Arbetsmiljöverket förelagt ett plattformsföretag att vidta arbetsmiljöåtgärder då de 

ansåg att de som utförde uppdragen var att anses som arbetstagare till plattformsföretaget. Domstolen 

ansåg dock inte att de som utförde uppdragen var att anse som arbetstagare i förhållande till 

plattformsföretaget och undanröjde därför föreläggandet. Domen har överklagats av Arbetsmiljö-

verket. Fler rättsfall om plattformsföretag redogörs för i not 164. 
485 11 § AFS 2015:4. 
486 Med fysisk isolering avses en situation där den som utför arbetet på arbetsplatsen inte kan få kontakt 

med andra människor utan att använda ett tekniskt kommunikationshjälpmedel. Med social isolering 

avses en situation där den som utför arbetet befinner sig bland andra människor, men där förhållandena 

är sådana att hen inte kan räkna med deras hjälp i en kritisk situation. Definitionen återfinns i 1 § AFS 

1982:3, se också 3 kap. 2 § andra stycket AML.  
487 2 § AFS 1982:3. 
488 3 § AFS 1982:3.  
489 4 § AFS 1982:3.  
490 4 § AFS 1982:3. 
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andra människor ska eftersträvas vid arbete som innebär stark psykisk påfrestning.491 

Vid ensamarbete med arbetsuppgifter som innebär risk för kroppsskada eller är 

starkt psykiskt påfrestande ska arbetsgivaren underrätta skyddsombud.492 Minder-

åriga får inte anlitas till denna typ av ensamarbete.493 

Kraven på hur ensamarbete ska bedrivas är i huvudsak utfallskrav och procedur-

krav. Genom att flera av kraven också innehåller inslag av avvägningsnormer som 

att kraven ska gälla ”så långt det är möjligt” eller liknande skrivningar är innehållet i 

kraven inte speciellt preciserade. Förbuden mot ensamarbete i vissa fall och skyldig-

heten att underrätta skyddsombud framstår som de mest preciserade kraven. Dock 

är även dessa krav beroende av mer obestämda rekvisit som ”godtagbar säkerhet”, 

”påtaglig risk” och ”stark psykisk påfrestning”.  

3.4.3.4 Krav på att motverka kränkande särbehandling 

Arbetsgivaren ska motverka kränkande särbehandling och klargöra att detta inte 

accepteras.494 Dessutom ska arbetsgivaren se till att det finns rutiner, som är kända 

av alla arbetstagare, för hur kränkande särbehandling ska hanteras. Av dessa rutiner 

ska framgå vem som ska ta emot information om kränkande särbehandling, vad som 

ska göras med informationen och hur arbetstagaren snabbt ska kunna få hjälp.495 

Det övergripande kravet om att motverka kränkande särbehandling är en allmän 

skyldighet medan de övriga kraven är procedurkrav. Kravet om att klargöra att 

kränkande särbehandling inte accepteras bör kunna uppfyllas med hjälp av en policy, 

under förutsättning att denna policy kommuniceras och upprätthålls. Även kraven 

på rutiner bör kunna uppfyllas genom att upprätta dokument där rutinerna anges 

och kommunicera och upprätthålla rutinerna. 

Arbetsgivaren har också en skyldighet att utreda och vidta åtgärder mot diskrimi-

nering i form av trakasserier eller sexuella trakasserier om arbetsgivaren får känne-

dom om att en arbetstagare anser sig ha blivit utsatt för trakasserier eller sexuella 

trakasserier.496 Med trakasserier menas inte all form av kränkande beteende utan det 

 
491 5 § AFS 1982:3.  
492 6 § AFS 1982:3. 
493 7 § AFS 1982:3. 
494 13 § AFS 2015:4. 
495 14 § AFS 2015:4. Såväl denna som 13 § är bestämmelser vilka har överförts från nu upphävda AFS 

1993:17 om kränkande särbehandling i arbetslivet. 
496 2 kap. 3 § diskrimineringslagen. 
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handlar om kränkningar av någon som har samband med någon av de sju diskrimi-

neringsgrunderna.497 Arbetsgivaren ska också ha riktlinjer och rutiner för att 

förhindra trakasserier och sexuella trakasserier. Rutinerna ska följas upp och 

utvärderas av arbetsgivaren.498 Även här är det fråga om procedurkrav: att utreda, ha 

riktlinjer, följa upp och utvärdera. Riktlinjerna bör bestå i en policy från arbets-

givaren där det kan exemplifieras vilka typer av beteenden som inte tolereras på 

arbetsplatsen och vilka konsekvenser som kan följa vid brott mot policyn.499 Av 

rutinerna bör framgå vilka åtgärder arbetsgivaren ska vidta och vem som en arbets-

tagare som anser sig utsatt för kränkningar ska vända sig till samt vem som ansvarar 

för att påståenden eller händelser utreds.500 Att åtgärder ska vidtas är också ett 

procedurkrav som gränsar till en allmän skyldighet då det inte specificeras närmare 

vilka åtgärder som ska vidtas. 

3.4.4 Krav gällande arbetstid och arbetsbelastning 

De grundläggande reglerna om arbetstid återfinns i arbetstidslagen (1982:673). 

Reglerna är till viss del proaktiva krav då även arbetstidens längd och förläggning 

kan påverka hälsan hos arbetstagarna. Arbetstidslagen bör också uppfattas som en 

välfärdsreglering, det handlar inte bara om att förebygga ohälsa utan också om att ge 

arbetstagarna ett gott liv med möjlighet till självförverkligande utanför arbetet, vilket 

en helt oreglerad arbetstid skulle kunna hindra.501 

Arbetstidsreglerna på i stort sett hela arbetsmarknaden bygger på EU:s arbets-

tidsdirektiv, vilket sätter upp minimiregler på området.502 Arbetstidslagen har 

anpassats efter direktivet.503 Enligt EU-domstolens praxis kan inte medlemsländerna 

 
497 1 kap. 4 § 4 p. Se sju diskrimineringsgrunderna är: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, 

etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller 

ålder. Med sexuella trakasserier menas ”ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons 

värdighet”. 1 kap. 4 § 5 p diskrimineringslagen. 
498 3 kap. 6 § diskrimineringslagen.  
499 Prop. 2007/08:95, Ett starkare skydd mot diskriminering, s. 536. 
500 Prop. 2015/16:135, s. 102. 
501 Se bland annat SOU 1989:53, Arbetstid och välfärd. Betänkande av Arbetstidskommittén, passim.  
502 Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/88/EG av den 4 november 2003 om arbetstidens 

förläggning i vissa avseenden. 
503 Se SOU 2002:58, Tid – för arbete och ledighet. Delbetänkande av Kommittén för nya arbetstids- och 

semesterregler (Knas) och prop. 2003/04:180, Tydligare genomförande av EG:s arbetstidsdirektiv.  
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reducera den miniminivå som anges i direktivet.504 I övrigt är de flesta av bestäm-

melserna i arbetstidslagen dispositiva och kan förfogas över av parterna genom 

kollektivavtal.505 De skiljer sig därigenom från arbetsmiljölagens reglering vilken i 

princip är tvingande, utan möjligheter till avsteg genom kollektivavtal. 

Som exempel på regler som inte är dispositiva till arbetstagarnas nackdel då de 

baseras på arbetstidsdirektivet kan nämnas att arbetstiden per vecka i genomsnitt 

högst får uppgå till 48 timmar (10 b §) och att dygnsvilan ska uppgå till minst elva 

timmars sammanhängande ledighet (13 §).506 Av EU-domstolens praxis framgår 

också att arbetsgivare måste inrätta ett system som gör det möjligt att beräkna den 

dagliga arbetstiden för varje arbetstagare.507 

När det gäller övertid, jourtid och mertid finns det krav på arbetsgivaren att 

dokumentera denna tid.508 Dokumentationen ska ha en viss utformning och 

dokumentationen måste ske inom viss tid.509 Reglerna i arbetstidslagen är till stor del 

specifikationskrav. 

Arbetstid för arbetstagare sysselsatta i en arbetsgivares hushåll omfattas inte av 

regleringen i arbetstidslagen.510 Här gäller i stället lag (1970:943) om arbetstid m.m. 

i husligt arbete.511 

Förutom bestämmelserna i arbetstidslagen finns det också en del bestämmelser 

om arbetstid i arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter. De reglerar då 

inte bara arbetstidens längd utan också arbetstidens förläggning och ohälsosam 

arbetsbelastning. 

Arbetsgivaren ska vidta de åtgärder som krävs för att motverka att arbetstidens 

förläggning leder till ohälsa hos arbetstagarna.512 Genom kravet inskränks i viss mån 

 
504 Mål C-173/99, The Queen och Secretary of State for Trade and Industry mot Broadcasting, 

Entertainment, Cinematographic and Theatre Union (BECTU), EU:C:2001:356. Se även Nielsen, EU-

arbejdsret, s. 565. 
505 Se 3 § arbetstidslagen.  
506 3 § fjärde stycket arbetstidslagen innehåller en uppräkning av de bestämmelser i lagen där EU-spärr 

gäller mot sämre villkor för arbetstagarna.  
507 Mål C-55/18, Federación de Servicios de Comisiones Obreras (CCOO) mot Deutsche Bank SAE, 

EU:C:2019:402, p. 71. 
508 AFS 1982:17 Anteckningar om jourtid, övertid och mertid.  
509 1-10 §§ AFS 1982:17.  
510 2 § första stycket 3 p. arbetstidslagen.  
511 För mer om den arbetsrättsliga regleringen och arbetsmiljöregleringen gällande hushållstjänster, se 

Calleman, Ett riktigt arbete?  
512 12 § AFS 2015:4. Att arbetstidens förläggning ska beaktas framgår också av 2 kap. 1 § fjärde stycket 

AML.  
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parternas möjligheter att disponera över arbetstidsfrågor, i vart fall när det gäller 

förläggning av arbetstiden. Kravet i bestämmelsen är en allmän skyldighet. 

Att arbetstidens förläggning ska vara föremål för arbetsmiljöreglering har inte 

varit helt okontroversiellt. I samband med behandlingen av förslaget att i arbets-

miljölagen införa bestämmelser om att löneformer och arbetstid skulle beaktas som 

en del av arbetsmiljön, yttrade Arbetsdomstolen att dessa förändringar inte borde 

genomföras utan en ordentlig analys av vilka konsekvenser detta skulle kunna få för 

rättssystemet.513 För minderåriga finns vissa speciella regler om arbetstid och arbets-

tidens förläggning.514 

Arbetsgivaren får inte tilldela arbetstagare sådana arbetsuppgifter eller befogen-

heter som ger upphov till ohälsosam arbetsbelastning. Resurserna måste vara anpas-

sade till kraven i arbetet.515 

Ohälsosam arbetsbelastning är när kraven i arbetet överskrider resurserna mer än 

tillfälligtvis. Med kraven i arbetet avses enligt föreskriften på området de ansträng-

ningar som arbetet fordrar, exempelvis arbetsmängd, svårighetsgrad, samt fysiska 

och sociala förhållanden. Resurser är det som bidrar till att uppnå målen för arbetet 

och hantera krav i arbetet. Det kan vara arbetsmetoder, arbetsredskap, kompetens, 

bemanning, rimliga och tydliga mål, återkoppling, kontroll över arbetet, socialt stöd 

från kollegor och chefer samt möjligheter till återhämtning. 516 Kravet om att se till 

att ohälsosam belastning inte uppstår är ett utfallskrav som har en så vid innebörd 

att det gränsar till att utgöra en allmän skyldighet.  

Viss specificering följer av de allmänna råden till bestämmelsen där det anges 

exempel på åtgärder som kan vidtas för att förebygga ohälsosam arbetsbelastning. 

Arbetsmängden kan minskas, prioriteringsordningen kan ändras, arbetsuppgifterna 

kan varieras, möjligheter till återhämtning kan ges, bemanningen kan ökas och 

kunskaper kan tillföras.517 

3.4.5 Krav om företagshälsovård 

Företagshälsovård definieras i arbetsmiljölagen som en oberoende resurs inom 

områdena arbetsmiljö och rehabilitering.518 Arbetsgivaren ansvarar för att det finns 

tillgång till den företagshälsovård som arbetsförhållandena kräver.519 

 
513 Prop. 1990/91:140, s. 33. 
514 Se avsnitt 3.9.2. 
515 9 § AFS 2015:4. 
516 Följer av definitionen i 4 § AFS 2015:4 
517 Allmänna råd till 9 § AFS 2015:4.  
518 3 kap. 2 c andra stycket AML 
519 3 kap. 2 c § första stycket AML. 
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Att företagshälsovården ska vara oberoende innebär att den ska vara oberoende 

i förhållande till såväl arbetsgivaren som arbetstagarna. Även företagsläkare och 

företagssjuksköterskor kan utgöra en oberoende resurs om de är verksamma inom 

företagshälsovården. Företagshälsovården ska ha god kunskap inom bland annat 

beteendevetenskap, arbetsorganisation, ergonomi och rehabilitering. 520 

Kraven på att tillhandahålla företagshälsovård är delvis baserat på EU:s ram-

direktiv om arbetsmiljö.521 Av ramdirektivet framgår att om det inte finns tillräcklig 

kompetens i verksamheten så måste arbetsgivaren anlita sakkunnig hjälp utifrån.522 

Kraven på företagshälsovård i EU:s ramdirektiv har implementerats genom 

arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljö-

arbete.523 Det finns dock inte något krav på att anlita utomstående företagshälsovård. 

Däremot finns ett krav på arbetsgivaren att ha en sådan kompetens att man kan 

utföra det systematiska arbetsmiljöarbetet och arbetet med arbetsanpassning och 

rehabilitering. Saknas kompetens inom verksamheten så måste arbetsgivaren anlita 

företagshälsovård eller motsvarande sakkunnig hjälp utifrån. Den hjälp som anlitas 

utifrån ska vara tillräckligt omfattande och ha tillräcklig kompetens och tillräckliga 

resurser.524 Det är lämpligt att företagshälsovården anlitas som en sammanhållen 

resurs och inte bara för enstaka tjänster för att säkra kontinuitet och en allsidig 

bedömning av arbetsförhållandena. Finns det särskilda arbetsmiljöproblem kan det 

vara lämpligt att företagshälsovården har speciell branschkompetens.525  

Kraven på företagshälsovårdskompetens utgörs framför allt av utfallskrav då 

arbetsgivaren måste tillhandahålla den kompetens som behövs för att utföra visst 

arbetsmiljöarbete. Men då kravet är att det ska vara den företagshälsovård som 

”arbetsförhållandena kräver” finns det också en avvägningsnorm som en del av 

kravet. Kravet gränsar till att utgöra en allmän skyldighet där det inte är helt tydligt 

hur bedömningen av vad arbetsförhållandena kräver ska göras och därmed vilket 

innehåll och omfattning företagshälsovården ska ha. Lagen innehåller ingen 

anvisning om hur denna avvägning ska göras men en rimlig utgångspunkt bör vara 

 
520 Prop. 1998/99:120, Företagshälsovård, s. 37.  
521 Se prop. 1998/99:120, s. 22, och rådets direktiv 89/391/EEG. Reglerna om företagshälsovård 

infördes också mot bakgrund av kraven på företagshälsovård i ILO konvention nr 161 om 

företagshälsovård, 25 juni 1985, SÖ 1986:12 samt artikel 3.4 Reviderade europeiska sociala stadgan, 

upprättad i Strasbourg den 3 maj 1996. 
522 Artikel 7.3 rådets direktiv 89/391/EEG. 
523 AFS 2001:1. 
524 12 § AFS 2001:1. 
525 Arbetsmiljöverkets allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljö-

arbete AFS 2001:1, till 12 §, s. 15. 
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att kostnaderna för den företagshälsovård som tillhandahålls ska vägas mot behovet 

utifrån de arbetsförhållanden som råder.  

Nära kopplat till reglerna om företagshälsovård är kraven på arbetsgivaren att ha 

en organisation för arbetsanpassning och rehabilitering.  

3.4.6 Krav på arbetsanpassning 

Alla arbetsmiljökrav innebär att en anpassning av arbetet sker. Begreppet arbets-

anpassning avser inte alla dessa generella anpassningar av arbetet, utan endast de 

anpassningar som arbetsgivaren vidtar utifrån den enskilde arbetstagarens särskilda 

individuella behov.526 Arbetsanpassningsåtgärder kan vara såväl proaktiva – 

anpassningar syftande till att förebygga att ohälsa uppkommer, som reaktiva – 

syftande till att förmå en arbetstagare att kunna återgå i arbete.527 Frågor om 

tillräckliga arbetsanpassningsåtgärder har vidtagits aktualiseras framför allt vid upp-

sägningar som har samband med sjukdom, det viss säga som ett reaktivt krav. 

Kraven på att vidta arbetsanpassningsåtgärder behandlas därför företrädesvis i 

kapitlet om reaktiva krav.528 Här redogörs för några grundläggande krav på arbets-

anpassning. 

Arbetsgivaren måste tillhandahålla en ”på lämpligt sätt organiserad arbets-

anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet”.529 Arbetsgivaren har ett ansvar för att 

ta reda på vilka behov av arbetsanpassning som finns.530 Det ska också finnas rutiner 

för att hantera information om behov av arbetsanpassning. Rutinerna ska vara 

skriftliga för arbetsgivare som har tio eller fler arbetstagare.531 

När arbete planeras och utförs så ska det tas hänsyn till att förutsättningarna för 

att utföra arbetsuppgifter är olika för olika människor.532 Det betyder att hänsyn ska 

tas till att funktionsnedsättningar är vanliga i arbetslivet. Arbetsplatserna ska 

utformas så att inte stora grupper av arbetstagare utestängs. Även om inte alla 

arbeten kan anpassas till de skilda förutsättningarna hos alla människor så bör det 

 
526 Jämför 3 kap. 3 § andra stycket. AML och 2 kap. 1 § andra stycket AML. 
527 Jfr 3 § AFS 2020:5. 
528 Se kapitel 4, särskilt avsnitt 4.2 och 4.5.  
529 Jfr 3 kap. 2 a § tredje stycket AML.  
530 4 § AFS 2020:5.  
531 5 § AFS 2020:5.  
532 3 kap. 3 § andra stycket AML. 
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förebyggas att onödiga hinder ställs upp för att sysselsätta människor med funktions-

nedsättningar.533 Även när Arbetsmiljöverket utfärdar föreskrifter ska de utformas 

så att de inte innebär onödiga hinder för funktionsnedsatta att arbeta.534 

Om en arbetstagare har en funktionsnedsättning så kan krav på arbetsanpassning 

enligt diskrimineringslagen aktualiseras. Enligt diskrimineringslagen kan det utgöra 

diskriminering genom bristande tillgänglighet om inte tillräckliga åtgärder har 

vidtagits för att en person med funktionsnedsättning ska hamna i en jämförbar 

situation med personer utan funktionsnedsättningen.535 Avsikten är dock inte att 

ytterligare krav utöver de som uppställs i annan författning, som exempelvis arbets-

miljölagen och Arbetsmiljöverkets förskrifter, ska gälla.536  

När behov av arbetsanpassning finns så ska det utredas hur den ska genomföras, 

sedan ska arbetsanpassningen utföras och resultatet av arbetsanpassningen kontrol-

leras och vid behov ska arbetsanpassningen justeras.537 Beskrivningen av tillväga-

gångssättet vid arbetsanpassning kan närmast ses som en tillämpning av det syste-

matiska arbetsmiljöarbetet i arbetet med arbetsanpassning. 

Det övergripande kravet om individuell arbetsanpassning är en allmän skyldighet 

– att arbetet ska anpassas till de enskilda arbetstagarnas individuella förutsättningar. 

Kraven på att ha en organisation för arbetsanpassning är procedurkrav – de ställer 

krav på att vissa arbetsprocesser ska följas. Det enda specifikationskravet är att 

skriftliga rutiner ska upprättas i vissa fall. 

Kraven som har att göra med samverkan, systematiskt arbetsmiljöarbete, 

organisatorisk och social arbetsmiljö, arbetstid och arbetsbelastning, företags-

hälsovård och arbetsanpassning är övergripande och gäller på alla arbetsplatser. Det 

finns också specifika regler med krav som gäller i speciella situationer. 

3.5 Krav på arbetsplatsens utformning  

Hur arbetsplatsen är utformad är viktigt för den enskilde arbetstagarens arbetsmiljö. 

Den grundläggande bestämmelsen om arbetsplatsens utformning i arbetsmiljölagen 

är närmast intetsägande då den enbart anger att arbetslokal ska vara så utformad och 

inredd att den är lämplig från arbetsmiljösynpunkt.538 På liknande sätt anges att de 

 
533 Se prop. 1976/77:149, s. 258. 
534 Se prop. 1976/77:149, s. 257 f. 
535 1 kap. 4 § 3 p. diskrimineringslagen. 
536 Jfr prop. 2013/14:198, Bristande tillgänglighet som en form av diskriminering, s. 61. För mer om 

arbetsanpassning och diskriminering, se även avsnitt 4.4. 
537 6 § AFS 2020:5. 
538 2 kap. 3 § AML.  
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arbetshygieniska förhållandena avseende ljud, ljus och luft och liknande förhållanden 

ska vara tillfredställande.539 Här blir arbetsmiljölagens karaktär av ramlag tydlig. Det 

handlar om allmänna skyldigheter som inte ska tillämpas direkt utan snarare är 

avsedda att tjäna som utgångspunkt för vidare normgivning på området. 

Dessa generella krav har specificerats genom en omfattande föreskrift om arbets-

platsens utformning.540 Även om föreskriften är omfattande så innehåller den 

framför allt utfallskrav och inte specifikationskrav. Det är alltså fråga om krav som 

kan nås på många olika sätt, målsättningar som ska uppnås men där det inte anges 

hur dessa krav ska uppnås. I vissa fall är kraven specifikationskrav där det tydligt 

anges vilka åtgärder som ska vidtas. Målet för åtgärden är oftast underförstått men 

det föreskrivs ett specifikt sätt att nå målet. 

Som exempel på utfallskrav kan anges: 

Arbetsplatser ska ha en med hänsyn till verksamheten tillräcklig area och fri höjd, så 

att risken för ohälsa och olycksfall begränsas. De ska vara lämpligt placerade, utfor-

made och inredda. Placeringen av arbetsplatsens olika delar ska vara sådan att sam-

banden blir tydliga och funktionella.541  

En befintlig arbetsplats ska vara tillgänglig för de arbetstagare som behöver använda 

den. Bedömningen av vilka utrymmen som ska vara tillgängliga för att arbetstagarna 

ska kunna utföra sitt arbete ska göras av arbetsgivaren i samråd med de berörda 

arbetstagarna. Om det finns ett personalutrymme där all personal ska mötas, ska det 

vara tillgängligt.542 

Som exempel på specifikationskrav kan anges: 

Tappställen för vatten som inte är drickbart ska vara tydligt skyltade enligt bilaga 3, så 

att de inte förväxlas med tappställen för dricksvatten.543 

De flesta av kraven på området är utfallskrav som är ganska detaljerade. De ställer 

krav på att ett visst förhållande ska uppnås men inte hur detta ska göras, men är 

samtidigt inte så generella att de är tillämpliga på mängder av olika förhållanden. 

Som exempel på denna typ av krav kan anges: 

 
539 2 kap. 4 § första stycket AML.  
540 AFS 2020:1, föreskriften innehåller 166 paragrafer och är tillsammans med de allmänna råden och 

bilagorna till bestämmelsen 73 sidor lång. Det kan också finnas regler i andra föreskrifter om hur vissa 

särskilda typer av arbetsplatser ska vara beskaffade, se exempelvis 8–11 §§ AFS 2001:9 Hamnarbete. 
541 24 § AFS 2020:1. 
542 23 § AFS 2020:1. 
543 139 § AFS 2020:1 
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Om ett dragskåp, eller en mikrobiologisk säkerhetsbänk, används för effektiv proces-

sventilation, ska det eller den ha 

1. en lufthastighet in genom lucköppningen, som är tillräckligt hög för att ge tillräcklig 

skyddseffekt, under den tid då arbetet eller processen som avger luftföroreningar 

pågår, och 

2. ett grundflöde, som ger en stabil strömningsbild in i skåpet eller bänken, under övrig 

tid.544 

[– – –] 

Om varumottaget har angöringsplatser för fordon, ska angöringsplatserna vara 

placerade och utformade så att sammanstötningar, mellan fordon och mellan fordon 

och gående, förhindras.545 

Om kraven läses tillsammans med de allmänna råden på området så blir de ännu 

tydligare. Vissa av kraven innehåller skrivningar om att avvägningar ska göras. 

Exempelvis anges vissa krav gälla ”så långt som möjligt”546 eller att en viss negativ 

arbetsmiljöfaktor ska ”reduceras till lägsta praktiskt möjliga nivå”.547 De avvägningar 

som görs är mellan intresset av en god arbetsmiljö och arbetets natur. Reglerna är 

mer konkreta formuleringar av den allmänna skyldigheten om att arbetsmiljön ska 

vara tillfredställande med hänsyn taget till arbetets natur.548 Inslaget av avvägnings-

norm även i utfallskrav och specifikationskrav gör att kravens exakta innebörd inte 

går att utläsa direkt av själva bestämmelsen. Vad innebär det till exempel att ett 

förhållande ”normalt” sett ska råda?549 

När det gäller anpassningar av lokaler till funktionshindrades behov finns det 

bestämmelser i plan- och bygglagen om detta. Kraven på aktiva åtgärder enligt 

 
544 118 § AFS 2020:1.  
545 52 § AFS 2020:1 
546 86 § AFS 2020:1 ”Fasta arbetsplatser utomhus ska vara utformade så att arbetstagarna skyddas mot 

väder och vind. Tillfälliga arbetsplatser ska, så långt som möjligt, vara utformade så att de arbetande 

skyddas mot väder och vind.” 
547 143 § AFS 2020:1 ”Arbetsplatser ska vara utformade så att bullerexponeringen är reducerad till 

lägsta praktiskt möjliga ljudnivå, och så få som möjligt utsätts för buller. Hänsyn ska tas till alla 

förekommande bullerkällor.” 
548 2 kap. 1 § första stycket AML, se avsnitt 3.3. 
549 Jfr formuleringen i 112 § ovan.  
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diskrimineringslagen är inte avsedda att ställa högre krav än som följer av plan- och 

bygglagen när det gäller lokalers utformning.550 

3.6 Krav på användning av utrustning 

Den utrustning som används i arbetet är en mycket viktig del av den fysiska arbets-

miljön. Kraven på utrustning kan delas in i krav på utrustningens utformning – 

produktkrav, och krav på utrustningens användning – användningskrav. Produkt-

kraven gäller framför allt för tillverkare och de som saluför utrustning och är därmed 

inte primärt arbetsgivarens ansvar.551 Användningskrav, krav på hur utrustning ska 

och får användas är däremot arbetsgivarens ansvar. 

Den övergripande bestämmelse i arbetsmiljölagen som reglerar utrustning som 

används i arbetet är generellt utformad och bör uppfattas som en allmän skyldighet. 

Maskiner, redskap och andra tekniska anordningar skall vara så beskaffade och 

placerade och brukas på sådant sätt, att betryggande säkerhet ges mot ohälsa och 

olycksfall.552 

I arbetsmiljölagen stadgas också att personlig skyddsutrustning ska användas när 

tillräckligt skydd mot ohälsa eller olycksfall inte kan uppnås på något annat sätt.553 

Kravet har konkretiserats genom en mängd föreskrifter. Det finns en generellt 

tillämplig föreskrift om användning av arbetsutrustning,554 en generellt tillämplig 

föreskrift om personlig skyddsutrustning555 samt ett antal föreskrifter som reglerar 

användningen av viss specifik utrustning.556 

 
550 Prop. 2015/16:135, s. 42. 
551 För produktkrav se bland annat Europaparlamentets och rådets förordning 2016/425/EU av den 

9 mars 2016 om personlig skyddsutrustning och om upphävande av rådets direktiv 89/686/EEG och 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/42/EG av den 17 maj 2006 om maskiner och om 

ändring av direktiv 95/16/EG, det sistnämnda implementerat i Sverige genom AFS 2008:3 Maskiner.  
552 2 kap. 5 § AML. 
553 2 kap. 7 § AML.  
554 AFS 2006:4. 
555 AFS 2001:3. Bestämmelserna i denna föreskrift utgår från Rådets direktiv 89/656/EEG av den 30 

november 1989 om minimikrav för säkerhet och hälsa vid arbetstagares användning av personlig 

skyddsutrustning på arbetsplatsen (tredje särdirektivet). 
556 AFS 1999:8 Användning av pressar och gradsaxar, AFS 2003:6 Besiktning av lyftanordningar och 

vissa andra tekniska anordningar, AFS 2004:3 Stegar och arbetsbockar, AFS 2004:6 Användning av 

traktorer, AFS 2006:5 Användning av truckar, AFS 2006:7 Tillfälliga personlyft med kranar eller 

truckar, AFS 2006:8 Provning med över- eller undertryck, AFS 2012:1 Användning av motorkedjesågar 
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På liknande sätt som när det gäller utformningen av arbetslokaler finns här en 

blandning av övergripande, generella utfallskrav, utfallskrav som är mer specifika 

och specifikationskrav. Särskilt detaljerade specifikationskrav ställs på utformningen 

av vissa typer av utrustning. Sammanfattningsvis är skillnaderna mellan kraven på 

olika typer av utrustning stora. För viss utrustning gäller specifikationskrav, i vissa 

fall dessutom förenade med sanktionsavgifter.557 För annan utrustning finns endast 

allmänna skyldigheter att falla tillbaka på. Den utrustning som framför allt är reglerad 

med specifikationskrav är sådan som används i vissa mansdominerade branscher.  

3.7 Krav gällande särskilda arbetsmiljörisker 

Det finns en mängd särskilda arbetsmiljörisker som regleras med proaktiva krav. 

Bland de mer allmänt tillämpliga kraven kan nämnas ergonomiska krav. I övrigt kan 

de specifika riskerna delas upp i fysikaliska, mikrobiologiska och kemiska arbets-

miljörisker, smittrisker och luftföroreningar, risk för ras och fall samt våld och hot i 

arbetsmiljön.558 

3.7.1 Krav om belastningsergonomi 

Arbetsgivaren ska särskilt undersöka om det arbete som arbetstagarna utför är 

hälsofarligt eller onödigt tröttande på grund av de ergonomiska förhållandena i 

arbetet. Arbetsgivaren ska också bedöma om belastningen i arbetet innebär ”risk för 

skador i rörelseorganen eller stämbanden”.559 Arbetet ska så långt det är möjligt 

ordnas så att sådana arbetsställningar och arbetsrörelser som är gynnsamma för 

kroppen kan användas. I kraven ges exempel på särskilt belastande arbeten och 

arbetsställningar som inte bör utföras under längre tid eller alltför ofta.560  

 
och röjsågar, AFS 2013:4 Ställningar, AFS 2017:3 Användning och kontroll av trycksatta anordningar, 

AFS 2006:6 Användning av lyftanordningar och lyftredskap.  
557 Se exempelvis 17 § AFS 2012:1 Användning av motorkedjesågar och röjsågar (sanktionsavgift om 

kunskapsintyg saknas), 19 § AFS 2006:5 Användning av truckar (sanktionsavgift om tillstånd saknas) 

och 4 kap. 17 §, 5 kap. 1–2 §, 6 kap. 1–3 §§ AFS 2017:3 Användning och kontroll av trycksatta 

anordningar (sanktionsavgifter för bland annat avsaknad av rutiner för tillsyn och otillåten uppstart). 
558 Uppdelningen är inspirerad av den uppdelning som görs i Arbetsmiljöverket, Ny regelstruktur för 

Arbetsmiljöverkets föreskrifter – är det möjligt? Huvudrapport från uppdraget ”Ny regelstruktur på 

Arbetsmiljöverket, del 2”, 2017/008730, 2017-11-01, bilaga 1. 
559 4 § AFS 2012:2 Belastningsergonomi.  
560 5 § AFS 2012:2. 
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Arbete som innebär risk för belastningsbesvär bör minimeras.561 Repetitivt, starkt 

styrt eller bundet arbete ska normalt sett inte förekomma.562 Arbetstagarna ska också 

ha möjlighet att påverka genomförandet av det egna arbetet så att de får ”tillräcklig 

rörelsevariation och återhämtning”.563 Arbetsgivaren ska också se till att arbetstagare 

har tillräckliga kunskaper om ergonomi.564  

Kraven på ergonomin i arbetet består av såväl procedurkrav, utfallskrav och 

specifikationskrav. De flesta av kraven innehåller också en avvägningsnorm i och 

med formuleringar av typen: ”så långt det är praktiskt möjligt”,565 ”normalt inte 

förekommer”566 och ”tillräcklig”. Förutom de allmänt tillämpliga kraven gällande 

ergonomiska förhållanden finns specifika regler avseende arbete vid bildskärm.567 

3.7.2 Krav om fysikaliska arbetsmiljörisker 

De mest allmänt tillämpliga kraven gällande fysikaliska arbetsmiljörisker är kraven 

som rör vibrationer och buller.568 Det finns allmänna skyldigheter om att minimera 

riskerna till följd av buller eller exponering för vibrationer.569 Det finns också detal-

jerade procedurregler om hur undersökningar för att förhindra risker på grund av 

buller och vibrationer ska göras.570 När det gäller såväl buller som vibrationer så 

finns det tydliga gränsvärden, det vill säga tydligt angivna utfallskrav, som inte får 

överskridas.571 

Bland de mer specifika kraven gällande andra fysikaliska arbetsmiljörisker kan 

nämnas att det finns krav för att se till att arbetsgivaren förebygger riskerna med 

 
561 6 § AFS 2012:2. 
562 7 § AFS 2012:2. 
563 8 § AFS 2012:2.  
564 9 § AFS 2012:2 som lyder: ”Arbetsgivaren ska se till att arbetstagaren har tillräckliga kunskaper om 

lämpliga arbetsställningar och arbetsrörelser, hur teknisk utrustning och hjälpmedel ska användas, vilka 

risker olämpliga arbetsställningar, arbetsrörelser och olämplig manuell hantering medför, och tidiga 

tecken på överbelastning av leder och muskler. Arbetstagaren ska få information om vikten på de laster 

som hanteras. Där det är möjligt ska arbetstagaren få exakta upplysningar om lastens vikt och var lastens 

tyngdpunkt eller tyngsta sida finns när innehållet i den är ojämnt fördelat. Arbetstagaren ska få instrukt-

ioner och möjlighet att träna in en lämplig arbetsteknik för den aktuella arbetsuppgiften. Arbetsgivaren 

ska följa upp att instruktionerna efterlevs.” 
565 5 § AFS 2012:2 
566 7 § AFS 2012:2 
567 AFS 1998:5 Arbete vid bildskärm.  
568 AFS 2005:15 Vibrationer och AFS 2005:16 Buller. 
569 4 § AFS 2005:16 och 3 § AFS 2005:15.  
570 4–11 §§ AFS 2005:16 och 3–12 §§ AFS 2005:15. 
571 Se 13 § AFS 2005:16 och 9 § AFS 2005:15.  
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elektromagnetiska fält och artificiell optisk strålning.572 Kraven på dessa områden är 

konstruerade på liknande sätt som kraven gällande buller och vibrationer, utformade 

som allmänna skyldigheter, procedurkrav och tydligt definierade utfallskrav. 

3.7.3 Krav om kemiska arbetsmiljörisker 

Det finns en omfattande reglering av olika typer av kemiska arbetsmiljörisker.573 Vid 

arbete med kemiska riskkällor ska undersökningar och riskbedömningar göras, detta 

är procedurkrav.574 Det ställs också detaljerade krav på dokumentation av risk-

bedömningar och krav på märkning av olika kemiska riskkällor.575 Bland specifikat-

ionskraven kan nämnas krav på märkning, skyltning, krav på dokumentation av risk-

bedömning, krav på arbetstillstånd för arbete i vissa situationer och förbud mot att 

hantera vissa kemiska ämnen utan tillstånd.576  

Särskilda föreskrifter finns om arbete med anestesigaser, cytostatika, syntetiska 

oorganiska fibrer, kvarts och stendamm, blybatterier, bekämpningsmedel, gaser och 

asbest.577 Det finns också bestämmelser om arbete i explosionsfarlig miljö.578 De 

särskilda föreskrifterna är utformade på ett liknande sätt som de allmänna kraven 

gällande kemiska arbetsmiljörisker med såväl procedurkrav som specifikationskrav.  

3.7.4 Krav om smittrisker och luftföroreningar 

I likhet med de flesta andra specifika risker så finns det krav på att undersöka och 

riskbedöma arbetsförhållandena utifrån smittrisker.579 Det finns också en mängd 

krav på vilka skyddsåtgärder som ska vidtas vid arbete med smittämnen.580 Smitt-

ämnena delas in i olika riskklasser och speciella krav gäller för arbete med smitt-

ämnen i de högre smittklasserna.581 Kraven kan framför allt sägas bestå i specifikat-

ionskrav tydligt specificerade utfallskrav.  

 
572 AFS 2016:3 Elektromagnetiska fält och AFS 2009:7 Artificiell optisk strålning. Med artificiell optisk 

strålning avses bland annat laser.  
573 AFS 2011:19 Kemiska arbetsmiljörisker innehåller den övergripande regleringen av på området.  
574 5 § AFS 2011:19 Kemiska arbetsmiljörisker.  
575 10 § AFS 2011:19 Kemiska arbetsmiljörisker. 
576 Se exempelvis 18–23, 36, 45–49 §§ AFS 2011:19 
577 AFS 2001:9 Anestesigaser, AFS 2005:5 Cytostatika och andra läkemedel med bestående toxisk 

effekt, AFS 2004:1 syntetiska oorganiska fibrer, AFS 2015:2 Kvarts – stendamm i arbetsmiljön, AFS 

1988:4 Blybatterier, AFS 1998:6 Bekämpningsmedel, AFS 1997:7 Gaser och AFS 2006:1 Asbest. 
578 AFS 2003:3 Arbete i explosionsfarlig miljö.  
579 6 § AFS 2018:4 Smittrisker.  
580 21 § AFS 2018:4.  
581 Se bilaga 1 till AFS 2018:4 och 23–29 §§ AFS 2018:4.  
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För de situationer där luftföroreningar förekommer gäller krav på hur höga 

halterna av luftföroreningar får vara.582 Kraven består av specifikationskrav där det 

anges hur höga nivåerna av olika typer av luftföroreningar får vara samt av 

procedurkrav som reglerar hur mätningar av luftföroreningarna ska göras och hur 

resultaten ska dokumenteras.583 Det finns också ett utfallskrav om att vid över-

trädelser av bindande gränsvärden vidta åtgärder för att sänka exponeringen och 

minska riskerna.584  

3.7.5 Krav vid risk för fall och ras 

Arbetsgivaren har en allmän skyldighet att planera, ordna och bedriva arbete så att 

olyckor genom fall eller ras förebyggs.585 Det ställs också utfallskrav om att underlag 

ska ha ”lämplig ytsträvhet” och vara ”fritt från hinder och ojämnheter som innebär 

risk för fall”.586 För att förebygga ras så måste underlag och konstruktioner som 

belastas ha ”betryggande bärighet”.587 I vissa delar anges mer detaljerat hur arbets-

platsen ska utformas för att förebygga risken för ras eller fall.588 

Det ställs också ett antal krav hur arbetet ska utföras för att risk för fall eller ras 

ska motverkas. De flesta av dessa är generellt formulerade utfallskrav av den typ att 

en viss arbetsuppgift ska göras på ett sådant sätt att risk för fall eller ras motverkas.589 

Vissa krav på att vidta skyddsåtgärder eller använda skyddsutrustning ställs också.590 

I reglerna om bygg- och anläggningsarbete finns mer specificerade krav för att 

motverka risken för fall och ras vid den typen av arbete.591 

 
582 AFS 2018:1 Hygieniska gränsvärden. 
583 Bilaga 1 Gränsvärdeslistan (AFS 2020:6) till AFS 2018:1 och 6–10 §§ AFS 2018:1. 
584 11 § AFS 2018:1.  
585 2 § AFS 1981:14 Skydd mot skada genom fall och 2 § AFS 1981:15 Skydd mot skada genom ras. 
586 3 § AFS 1981:14. 
587 3 § AFS 1981:15.  
588 Se exempelvis 4 § AFS 1981:14: ”Arbetsplats och transportväg inom arbetsställe skall ha tillräckligt 

utrymme för att arbete och förflyttning skall kunna ske utan risk för fall. De skall hållas fria från spill, 

avfall och ovidkommande föremål. Om det behövs skall belysning ordnas så att förhållande som kan 

orsaka fall i görligaste mån syns.” 
589 Exempelvis 13 AFS 1981:15: ”Förflyttning av tyngre gods eller utrustning skall utföras så att risk 

för ras motverkas. Uttag ur massgods eller ur stapel eller motsvarande skall göras så att ras undviks.” 
590 7–13 §§ AFS 1981:14 och 7–11, 15 §§ AFS 1981:15.  
591 56 a–60 a, 86 a–92 a §§ AFS 1999:3 Byggnads- och anläggningsarbete, se även avsnitt 3.8 
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3.7.6 Krav gällande våld och hot i arbetsmiljön 

Arbetsgivaren ska utreda de risker för våld eller hot som förekommer i arbetet.592 

Arbetet ska ordnas så att våld och hot så långt det är möjligt förebyggs.593 Här 

öppnas för en avvägning mot andra intressen. Arbetstagare ska få information, 

instruktioner, särskilt stöd och handledning.594 Larmutrustning ska finnas när så 

krävs.595 Tillbud ska dokumenteras och utredas och det ska finnas särskilda rutiner 

för att arbetstagare som utsätts för våld eller hot om våld snabbt ska få hjälp och 

stöd.596 Kraven på området är allmänna skyldigheter, generella utfallskrav och 

procedurkrav. 

3.8 Krav vid särskilda arbetsuppgifter 

För vissa arbeten och arbetsuppgifter gäller särskilda krav. Av de föreskrifter som 

reglerar olika typer av arbetsuppgifter är de som gäller för byggnads- och anlägg-

ningsarbete kanske de mest betydelsefulla, i vart fall är de mycket omfattande.597 I 

föreskrifterna finns en övergripande allmän skyldighet om att alla faktorer av 

betydelse för arbetsmiljön ska beaktas vid planeringen av byggnads- och anlägg-

ningsarbete.598 Vidare ställs procedurkrav på att undersökningar ska vidtas,599 på 

vilken information som ska lämnas till arbetstagarna,600 hur arbetsplatsen ska vara 

utformad601 och på hur arbetet ska bedrivas.602 Särskilt detaljerade specifikationskrav 

finns för arbete som innebär fallrisker.603 

De övriga arbetsuppgifter där det finns särskilda föreskrifter är Berg- och 

gruvarbete (AFS 2010:1), Sprängarbete (AFS 2007:1), Dykeriarbete (AFS 2010:16), 

Mast- och stolparbete (AFS 2000:6), Frisörarbete (AFS 1985:18), Rök- och 

kemdykning (AFS 2007:7), Hamnarbete (AFS 2001:9), Arbete med djur (AFS 

2008:17), Arbete med försöksdjur (AFS 1990:11) Motorbranschen (AFS 1998:8), 

 
592 2 § AFS 1993:2 Våld och hot i arbetsmiljön.  
593 3 § AFS 1993:2.  
594 4–5 §§ AFS 1993:2. 
595 7 § AFS 1993:2.  
596 10–11 §§ AFS 1993. 
597 AFS 1999:3 Byggnads- och anläggningsarbete innehåller 101 paragrafer. 
598 19 § AFS 1993:3.  
599 Exempelvis i 24 § AFS 1993:3.  
600 Exempelvis 48 § AFS 1993:3. 
601 Exempelvis 32–44 §§ AFS 1993:3. 
602 Exempelvis 45–70 §§ AFS 1993:3.  
603 56 a–60 a, 86 a–92 a §§ AFS 1999:3 Byggnads- och anläggningsarbete. 
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Smältning och gjutning av metall (AFS 1997:5) samt Smältsvetsning och termisk 

skärning (AFS 1992:9). 

Föreskrifterna innehåller varierande typer av krav. Det kan röra sig om krav på 

undersökningar av vissa specifika förhållanden,604 krav på viss utbildning eller vissa 

kunskaper605 samt krav på att viss utrustning ska användas.606 

Ingen djupare analys av innehållet i föreskrifterna görs här, men värt att notera är 

att det är tydligt att det är för arbetsuppgifter som framför allt förekommer i mans-

dominerade branscher som de flesta specifikationskrav återfinns.607  

3.9 Individinriktade krav 

De allra flesta proaktiva kraven är antingen av övergripande karaktär eller rör någon 

speciell typ av risk eller en särskild typ av arbete. Men det finns också ett antal krav 

som mer har med den enskilde arbetstagaren att göra. Här kan anges kraven om 

medicinska kontroller och hälsoundersökningar samt de speciella krav som gäller i 

förhållande till gravida och ammande arbetstagare eller i förhållande till minderåriga.  

3.9.1 Krav på medicinska kontroller 

I vissa situationer och för vissa arbeten ställs krav på arbetsgivaren att utföra 

medicinska kontroller. Bestämmelserna om medicinska kontroller är implemente-

ringar av en mängd EU-direktiv.608 Med medicinska kontroller avses medicinska 

 
604 Exempelvis 3 § AFS 2000:6.  
605 Exempelvis 7 § AFS 2010:16 och 12 § AFS 2000:6. 
606 Exempelvis 7 § AFS 1985:18.  
607 Här kan också noteras att det tidigare har fanns föreskrifter för fler specifika arbetsuppgifter eller 

arbeten, som var tillämpliga i kvinnodominerade branscher, bland annat om arbete i utgångskassa (AFS 

1992:19), förskola och fritidshem (AFS 1986:19) och om arbete i restauranger och storhushåll (AFS 

1982:20) men dessa föreskrifter har upphävts (genom AFS 2009:1, 2008:14 respektive 2008:2).  
608 Rådets direktiv 89/391/EEG. Rådets direktiv 93/104/EG av den 23 november 1993 om 

arbetstidens förläggning i vissa avseenden. Rådets direktiv 98/24/EG av den 7 april 1998 om skydd av 

arbetstagares hälsa och säkerhet mot risker som har samband med kemiska agenser i arbetet (fjortonde 

särdirektivet enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG). Rådets direktiv 83/477/EEG av den 19 

september 1983 om skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för asbest i arbetet senast ändrat 

i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/18/EG. Europaparlamentets och rådets direktiv 

2002/44/EG av den 25 juni 2002 om minimikrav för arbetstagares hälsa och säkerhet vid exponering 

för risker som har samband med fysikaliska agens (vibration) i arbetet (sextonde särdirektivet enligt 

artikel 16.1 i direktiv 89/391/ EEG). Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/37/EG av den 29 

april 2004 om skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för carcinogener eller mutagena ämnen 

i arbetet (sjätte särdirektivet enligt artikel 16.1 i rådets direktiv 89/391/EEG). Kommissionens direktiv 

2009/161/EU av den 17 december 2009 om upprättande av en tredje förteckning över indikativa 
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undersökningar av arbetstagare inriktade på en särskild arbetsmiljöfaktor. Här kan 

ingå kroppsundersökningar, provtagningar, samtal och enkäter.609 Medicinska 

kontroller kan också innefatta en tjänstbarhetsbedömning, vilket innebär att det görs 

en bedömning av om en arbetstagares hälsa medger att arbetstagaren utför vissa 

särskilt farliga arbetsuppgifter.610 I vissa situationer ska också biologiska expone-

ringskontroller utföras där det undersöks om halterna av vissa ämnen i blodet hos 

arbetstagare understiger de nivåer som gäller för att få arbeta med de aktuella 

substanserna.611 

Medicinska kontroller ska utföras vid arbete där arbetstagaren utsätts för vibrat-

ioner, handintensivt arbete, nattarbete, arbete med vissa allergiframkallande kemiska 

produkter612 eller annat arbete där det efter riskbedömningar visats att det är 

motiverat.613 Medicinska kontroller med tjänstbarhetsbedömning ska göras vid 

arbete med särskilda allergiframkallande produkter:614 arbete med asbest, vissa 

syntetiska organiska fibrer eller kvarts, arbete som innebär exponering för bly, 

kadmium eller kvicksilver, arbete som innebär stor fysisk ansträngning, det vill säga 

klättring med stor nivåskillnad, rök- och kemdykning samt dykarbete.615 Vid arbete 

 
yrkeshygieniska gränsvärden enligt rådets direktiv 98/24/ EG och om en ändring av kommissionens 

direktiv 2000/39/EG. Europaparlamentets och rådets direktiv 2017/2398/EU av den 12 december 

2017 om änd-ring av direktiv 2004/37/EG om skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för 

carcinogener eller mutagena ämnen i arbetet. Implementeringen har skett genom AFS 2019:3 om 

medicinska kontroller i arbetslivet. Bestämmelser om undersökningar av arbetstagares hälsa finns också 

i AFS 2005:16 Buller, AFS 2005:20 Hälsoundersökning av flygpersonal inom civilflyget, AFS 2018:4 

Smittrisker, AFS 2016:3 Elektromagnetiska fält, AFS 1990:11 Arbete med försöksdjur,. AFS 2012:3 

Minderårigas arbetsmiljö, AFS 2009:7 Artificiell optisk strålning och AFS 1998:5 arbete vid bildskärm. 
609 9 § AFS 2019:3. 
610 Jfr 15 § 3 p. AFS 2019:3. 
611 Se 19 § AFS 2019:3. 
612 Produkter som kan orsaka allergiska hudreaktioner eller allergisymtom, astmasymtom eller 

andningssvårigheter vid inandning på grund av sitt innehåll av epoxiplastkomponenter, 

formaldehydhartser, metakrylater, eller akrylater så länge den exponering som arbetstagaren utsätts för 

inte är försumbar, 32 § AFS 2019:3. 
613 2 § första stycket AFS 2019:3.  
614 Produkter som kan orsaka allergisymtom, astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning på 

grund av sitt innehåll av diisocyanater, organiska syraanhydrider, kemiska produkter som innehåller 

etyl-2-cyanoakrylat, om arbetet pågår sammanlagt mer än 30 minuter per vecka, eller metyl-2-

cyanoakrylat, om arbetet pågår sammanlagt mer än 30 minuter per vecka, eller isocyanater som bildas 

när ett ämne bryts ned i mindre beståndsdelar vid uppvärmning. Detta gäller dock inte om 

exponeringen enligt en dokumenterad riskbedömning är försumbar, 36 § AFS 2019:3. 
615 3 § AFS 2019:3.  
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med bly, kadmium och kvicksilver ska också biologiska exponeringskontroller 

göras.616 

Kraven på området är i sig procedurkrav – att undersökningar ska göras. Det är 

väl specificerat i vilka fall undersökningarna ska utföras. Med undantag för den över-

gripande regeln om att medicinska undersökningar ska vidtas när så är motiverat 

utifrån den riskbedömning som görs inom det systematiska arbetsmiljöarbetet så 

handlar det om väl avgränsade situationer som leder till krav på medicinska kontrol-

ler. Kravet på tjänstbarhetsbedömning är formulerat som ett specifikationskrav: att 

det ska finnas ett tjänstbarhetsintyg. Även kravet på biologisk exponeringskontroll 

är ett specifikationskrav då de anges exakta nivåer av ämnen i blodet som är tillåtna 

för att visst arbete ska få utföras. 

En anledning till att kraven är så pass specificerade på området kan vara att de är 

implementeringar av EU-direktiv på området.617 EU:s normgivning på arbetsmiljö-

området består oftare av mer detaljerade krav än den rent interna arbetsmiljö-

regleringen. 

3.9.2 Krav gällande minderåriga 

Barn under 18 år får inte utföra alla slags arbeten.618 Minderåriga som är under 13 år 

får endast utföra mycket lätta och ofarliga arbetsuppgifter som bedrivs av en 

familjemedlem utan andra anställda eller om Arbetsmiljöverket har gett tillstånd till 

artistuppträdande.619 Minderåriga, som fyllt 13 år men som inte fyller 16 år under 

innevarande år eller som inte har fullgjort sin skolplikt, kan endast anlitas för arbete 

 
616 4 § AFS 2019:3 
617 Se Rådets direktiv 98/24/EG av den 7 april 1998 om skydd av arbetstagares hälsa och säkerhet mot 

risker som har samband med kemiska agenser i arbetet (fjortonde särdirektivet enligt artikel 16.1 i 

direktiv 89/391/EEG), Rådets direktiv 83/477/EEG av den 19 september 1983 om skydd för 

arbetstagare mot risker vid exponering för asbest i arbetet senast ändrat i Europaparlamentets och 

rådets direktiv 2003/18/EG, Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/44/EG av den 25 juni 2002 

om minimikrav för arbetstagares hälsa och säkerhet vid exponering för risker som har samband med 

fysikaliska agens (vibration) i arbetet (sextonde särdirektivet enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/ EEG), 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/37/EG av den 29 april 2004 om skydd för arbetstagare 

mot risker vid exponering för carcinogener eller mutagena ämnen i arbetet (sjätte särdirektivet enligt 

artikel 16.1 i rådets direktiv 89/391/EEG), Kommissionens direktiv 2009/161/EU av den 17 

december 2009 om upprättande av en tredje förteckning över indikativa yrkeshygieniska gränsvärden 

enligt rådets direktiv 98/24/ EG och om en ändring av kommissionens direktiv 2000/39/EG, 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2017/2398/EU av den 12 december 2017 om ändring av 

direktiv 2004/37/EG om skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för carcinogener eller 

mutagena ämnen i arbetet. 
618 Se 5 kap. 3 § AML.  
619 12 § AFS 2012:3 Minderårigas arbetsmiljö.  
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som inte är skadligt för hälsan eller negativt för barnets utveckling eller skolgång.620 

För minderåriga gäller också speciella arbetstidsregler.621 Det finns också förbud mot 

att låta minderåriga utföra vissa arbetsuppgifter.622 Minderårigkraven utgörs till stor 

del av specifikationskrav. 

3.9.3 Krav gällande gravida och ammande 

För att skydda gravida och ammande arbetstagare ställs ett antal krav på arbetsgi-

varen.623 Arbetsgivaren måste när den får reda på att en arbetstagare är gravid eller 

ammar undersöka och riskbedöma arbetstagarens arbetsuppgifter.624 Förhållanden 

som innebär risk för skadlig inverkan på graviditet eller amning ska undanröjas och 

om riskerna inte kan undanröjas får inte den gravida eller ammande kvinnan syssel-

sättas med arbetsuppgifterna.625 Det finns också förbud mot att sysselsätta gravida 

eller ammande arbetstagare för arbete som innebär att blyföreningar kan tas upp i 

kroppen, eller risk för att exponeras för rubella eller toxoplasma om hon saknar 

fullgott immunitetsskydd.626 Inte heller får gravida eller ammande arbetstagare 

sysselsättas med arbete under jord om det kan innebära risk för skadlig inverkan.627 

Kraven är både procedurkrav och specifikationskrav.  

3.10 Proaktiva krav och argumentationsmodeller 

På det proaktiva området gäller övergripande krav om systematiskt arbetsmiljöarbete 

och samverkan med arbetstagare. Genom en reglering av processer för att identifi-

era, avhjälpa och följa upp arbetsmiljörisker och åtgärder antas en god arbetsmiljö 

kunna uppnås. Även i förskrifter som reglerar specifika arbetsmiljörisker eller 

förhållanden återupprepas kraven om undersökningar, riskbedömningar och 

handlingsplaner. Då det systematiska arbetsmiljöarbetet med processkrav har en 

central roll inom arbetsmiljörätten kan den beskrivas som till stora delar utgående 

från en processrationell argumentationsmodell. 

Men det finns också andra typer av krav som utgår från andra argumentations-

modeller i den rättsliga regleringen av arbetsmiljön. På många områden finns också 

utfallskrav, där mål med arbetsmiljöarbetet anges utan att det specificeras hur målen 

 
620 5 kap. 2 § första och andra stycket. AML, se även 8 § AFS 2012:3. 
621 19–22 AFS 2012:3.  
622 11–14 §§ AFS 2012:3.  
623 AFS 2007:5 Gravida och ammande arbetstagare. 
624 4 § AFS 2007:5.  
625 6–7 §§ AFS 2007:5.  
626 8 § AFS 2007:5.  
627 51 § 2010:1. 
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ska uppnås. Här kan inslag av målrationell argumentationsmodell synas i regleringen. 

Ibland finns det också rättsliga normer om att kraven ska gälla så långt det är möjligt, 

det vill säga avvägningsnormer. Där finns det också inslag av intresseavvägnings-

argumentation.  

Samtidigt finns det mängder av specifikationskrav på åtgärder som måste vidtas i 

arbetsmiljöarbetet, framförallt för att förebygga fysiska arbetsmiljörisker. Gällande 

fysiska arbetsmiljörisker kan kraven därför beskrivas som utgående från en norm-

rationell argumentationstyp. Fysiska arbetsmiljörisker som regleras genom specifi-

kationskrav återfinns framförallt i mansdominerade branscher. Betydelsen av 

skillnaderna i kravtyp som reglerar de olika arbetsmiljöområden blir tydlig efter att 

de rättsliga mekanismerna för genomdrivande har analyserats.628  

 

 

 

 

 
628 Se kapitel 5–9. 
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4 Reaktiva krav 

Om det, trots proaktivt arbete, uppstår arbetsrelaterad ohälsa aktualiseras andra 

rättsliga krav på arbetsgivaren att vidta åtgärder. De reaktiva kraven innebär att 

arbetsgivaren ska vidta rehabiliterande åtgärder för att främja att den enskilde arbets-

tagaren återgår i arbete, men också att anpassa arbetet till den enskilde arbetstagaren. 

Dessutom finns krav på att arbetsgivararen ska ha en organisation gällande 

rehabilitering och arbetsanpassning. 

4.1 Historisk bakgrund till de reaktiva kraven 

Till skillnad från proaktiva krav på att vidta främjande och förebyggande arbets-

miljöåtgärder, vilka har funnits reglerade i lag sedan 1800-talets yrkesfarelag, så har 

de reaktiva kraven en kortare historia. Det är först i och med 1974 års anställnings-

skyddslag och 1978 års arbetsmiljölag som tydliga krav på arbetsgivaren att vidta 

arbetsanpassningsåtgärder infördes i svensk rätt. 629 I förarbetena till anställnings-

skyddslagen angavs att sjukdom i princip inte kan godtas som saklig grund för 

uppsägning. Vid begränsningar i en arbetstagares arbetsförmåga är det istället arbets-

givarens uppgift att vidta de åtgärder som behövs för att anpassa arbetet till arbets-

tagaren.630 Genom arbetsmiljölagen infördes krav på att anpassa arbetsförhållandena 

till arbetstagarnas olika förutsättningar.631 År 1986 infördes ett krav på att skydds-

kommittén ska verka för att en på lämpligt sätt organiserad arbetsanpassnings- och 

rehabiliteringsverksamhet skulle bedrivas.632 

Mot bakgrund av ökande långtidssjukskrivningar genomfördes i början av 1990-

talet en genomgripande rehabiliteringsreform.633 Den byggde på arbetslinjen, där 

fokus var på att arbetstagare skulle återgå i arbete så fort som möjligt.634 Genom 

 
629 För en översikt av rehabiliteringsregler under mitten av 1900-talet fram till 1970-talet, se Broman, 

Ericson och Öhrn, Rehabiliteringsansvaret, s. 17 f.  
630 Prop. 1973:129, Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om anställningsskydd m.m., s. 126. 
631 2 kap. 1 § andra stycket AML.  
632 Se prop. 1984/85:89, Om företagshälsovård och arbetsanpassning, s. 52 ff. Kravet återfinns numera i 6 

kap. 9 § 6 p. AML, dock annorlunda uttryckt.  
633 Broman, Ericson och Öhrn, Rehabiliteringsansvaret, s. 20. 
634 Antoinette Hetzler, ”Rehabilitering och de långtidssjukskrivna”, i Rehabilitering och välfärdspolitik, red. 

Rafael Lindqvist och Antoinette Hetzler (Lund: Studentlitteratur, 2004), s. 85 ff. 
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reformen lades också ansvaret för att göra rehabiliteringsutredningar på arbets-

givaren i syfte att öka arbetsgivarens ansvar för arbetsanpassning och rehabilite-

ring.635 Arbetsgivaren skulle därför bedriva ett systematiskt och organiserat 

arbetsanpassnings- och rehabiliteringsarbete.636 

År 2007 togs kravet på arbetsgivaren att göra en rehabiliteringsutredning bort och 

ansvaret för utredningen överfördes till Försäkringskassan.637 År 2008 infördes den 

så kallade rehabiliteringskedjan som sätter upp fasta tidsgränser för hur och när 

Försäkringskassan ska bedöma arbetsförmågan och rätten till sjukpenning.638 Då 

ersättning från Försäkringskassan har betydelse för att arbetstagaren ska kunna delta 

i rehabiliteringsarbetet är reglerna indirekt av stor betydelse.639 De senaste föränd-

ringarna på området är att arbetsgivaren har en skyldighet att upprätta en plan för 

återgång i arbete och att en ny föreskrift om arbetsanpassning har införts.640  

4.2 Rehabilitering och arbetsanpassning 

Man kan skilja på rehabiliteringsinsatser och anpassningsåtgärder. Rehabiliteringsin-

satser syftar till att stärka den enskildes arbetsförmåga. Anpassningsåtgärder är 

åtgärder för att anpassa arbetsförhållandena och arbetsuppgifterna i förhållande till 

arbetstagarens förutsättningar.641 Det finns också övergripande krav om att ha en 

organisation för rehabilitering och arbetsanpassning. 

Generellt sett är rehabilitering ett vitt begrepp som omfattar såväl medicinska, 

sociala, psykologiska som arbetslivsinriktade åtgärder som syftar till att individen ska 

återfå arbets- eller funktionsförmågan och kunna leva ett normalt liv.642 Skillnaden 

mellan rehabiliteringsåtgärder och arbetsanpassningsåtgärder är enligt uttalanden i 

förarbetena följande: 

 
635 Se prop. 1990/91:141, Om rehabilitering och rehabiliteringsersättning m.m., s. 41 ff.  
636 Prop. 1990/91:140, s. 135 f.  
637 SFS 2007:298, se prop. 2006/07:59, Vissa sjukförsäkringsfrågor m.m., s. 19 ff. 
638 SFS 2008:480, se prop. 2007/08:136, En reformerad sjukskrivningsprocess för ökad återgång i arbete, s. 56 

ff. Se även Mannelqvist, Arbetsförmåga i sjukförsäkringen och Lotta Vahlne Westerhäll, Den starka statens 

fall?: en rättsvetenskaplig studie av svensk social trygghet 1950-2000 (Stockholm: Norstedts Juridik, 2002). 
639 Se Annamaria Westregård, ”De nya sjukpenningreglerna i ett arbetsrättsligt perspektiv”, 

Arbetsmarknad & Arbetsliv, nr 4 2009, s. 58 och Broman, Ericson och Öhrn, Rehabiliteringsansvaret, s. 23. 
640 30 kap. 6 § socialförsäkringsbalken (SFB) respektive AFS 2020:5 Arbetsanpassning. 
641 Jfr Broman, Ericson och Öhrn, Rehabiliteringsansvaret, s. 147. Jämför 3 kap. 3 § andra stycket AML 

och 2 kap. 1 § andra stycket AML. 
642 Ekholm m.fl., Rehabiliteringsvetenskap, s. 27. 
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Skyldigheten att anpassa arbetsmiljön omfattar alla åtgärder som kan krävas med stöd 

av arbetsmiljölagen. Begreppen arbetsmiljöanpassning och rehabilitering kompletterar 

varandra. Rehabiliteringsbegreppet avser, när det gäller arbetsgivaransvaret, yrkesin-

riktade rehabiliteringsinsatser. Åtgärder som kan aktualiseras är utbildning, arbets-

träning, yrkesvägledning m.m. Arbetsanpassningen innebär ändringar i arbetsmiljön. 

Det kan vara fråga om både tekniska hjälpmedel, ändringar i den fysiska arbetsmiljön 

och ändring av arbetsorganisation, arbetsfördelning och arbetstider m.m. Anpassning 

av arbetsmiljön kan ofta vara en förutsättning för en framgångsrik rehabilitering.643 

Den arbetslivsinriktade rehabiliteringen omfattar åtgärder som ska vidtas i syfte att 

någon ska återfå sin arbetsförmåga och därmed kunna försörja sig genom förvärvs-

arbete.644 För den som har en anställning är det arbetsgivaren som har huvudansvaret 

för den arbetslivsinriktade rehabiliteringen.645 Det finns, förutom de reaktiva krav 

på arbetsanpassning som aktualiseras när en arbetstagare drabbats av arbetsrelaterad 

ohälsa, också ett generellt arbetsanpassningsansvar vilket är att betrakta som ett 

proaktivt ansvar.646 

Hur långt arbetsgivarens ansvar för rehabilitering och arbetsanpassning sträcker 

sig är reglerat såväl offentligrättsligt i arbetsmiljölagen och socialförsäkringsbalken 

som civilrättsligt i lagen om anställningsskydd.647 Även diskrimineringslagens 

bestämmelser kan vara av betydelse.648  

 
643 Prop. 1990/91:140, s. 46, se även Broman, Ericson och Öhrn, Rehabiliteringsansvaret, s. 46 f. samt 

prop. 1990/91: 140, s. 42. 
644 29 kap. 2 § SFB. I den följande framställningen kommer ”rehabilitering” uteslutande att syfta på 

arbetslivsinriktad rehabilitering om inte något annat anges. 
645 Se prop. 2006/07:59, Vissa sjukförsäkringsfrågor m.m., s. 22, se även 30 kap. 6 a § SFB, 3 kap. 2 a § 

tredje stycket AML. Den arbetslivsinriktade rehabiliteringen kan också inbegripa såväl medicinska som 

sociala insatser som andra aktörer kan ha ett ansvar för. De andra aktörer som har ansvar för 

arbetsinriktad rehabilitering är huvudsakligen Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Arbets-

förmedlingen ansvarar för rehabilitering som syftar till att hjälpa människor att stärka sin ställning på 

arbetsmarknaden. Denna del av den arbetslivsinriktade rehabiliteringen kallas ibland för yrkesinriktad 

rehabilitering. Den syftar bland annat till att arbetssökande med funktionsnedsättning ska hitta arbete 

genom exempelvis hjälp med platsförmedling, utbildningsinsatser och vägledning. Se Ekholm m.fl., 

Rehabiliteringsvetenskap, s. 32 ff. Försäkringskassan har ett ansvar för att samordna och utöva tillsyn över 

rehabiliteringsverksamheten, 30 kap. 8 § SFB. Även arbetstagaren har ett ansvar för att medverka i 

rehabiliteringen, 30 kap. 7 § SFB. 
646 Se avsnitt 3.4.6. 
647 Se exempelvis 3 kap. 2 a § tredje stycket AML, AFS 2020:5 Arbetsanpassning, 29 kap. 2 § SFB och 

7 § lagen om anställningsskydd. 
648 Bland annat kan kraven på att inte diskriminera på grund av funktionsnedsättning, 1 kap. 4 § 

diskrimineringslagen samt kraven på att vidta aktiva åtgärder för att motverka diskriminering 

aktualiseras i vissa fall, 3 kap. diskrimineringslagen.  
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Kraven på arbetsgivaren enligt arbetsmiljölagen syftar primärt till att garantera att 

arbetsgivaren har de organisatoriska förutsättningarna för att kunna bedriva 

arbetsanpassnings- och rehabiliteringsarbete.649 

Att lida av en sjukdom kan bedömas som en funktionsnedsättning och i sådana 

fall blir diskrimineringslagens bestämmelser tillämpliga. Kortvariga, övergående 

sjukdomstillstånd omfattas emellertid inte utan det ska vara fråga om en varaktig 

nedsättning.650 Diskrimineringslagens bestämmelser har betydelse för såväl det 

organisatoriska ansvaret genom bestämmelserna om aktiva åtgärder som i för-

hållande till den enskilde arbetstagaren genom förbuden mot diskriminering. 

Krav på att en uppsägning ska vara sakligt grundad enligt lagen om anställnings-

skydd kan också innefatta en prövning av om en arbetsgivare har vidtagit tillräckliga 

rehabiliteringsåtgärder. Detta har prövats i flera avgöranden i Arbetsdomstolen, 

varför vissa krav på hur rehabiliteringsarbetet ska bedrivas kan utläsas ur domstolens 

praxis. Arbetsgivarens sammantagna ansvar för rehabilitering framgår således enligt 

såväl arbetsmiljölagen och socialförsäkringsbalken som lagen om anställningsskydd 

och diskrimineringslagen.  

Arbetsgivaren ansvarar för att det finns en organisation för arbetsanpassning och 

rehabilitering.651 Organisationen ska vara utformad så att de uppgifter som arbets-

givaren är ålagd att göra enligt socialförsäkringsbalken och arbetsmiljölagen kan 

utföras.652 Det innebär att reglerna i socialförsäkringsbalken, vilka i huvudsak 

behandlar rehabiliteringsansvaret på individnivå, ändå är av indirekt betydelse för 

det övergripande, organisatoriska ansvaret. Förutom det övergripande kravet på att 

ha en organisation för arbetsanpassning och rehabilitering så ställs krav på arbets-

givaren att vidta vissa åtgärder i det enskilda fallet när en arbetstagare drabbas av 

sjukdom. Vissa grundläggande krav anses följa direkt av arbetsmiljölagen, som att 

arbetsgivaren ska ha organisation och rutiner för att på ett tidigt stadium kunna 

uppmärksamma om det finns behov av att vidta arbetsanpassnings- och 

rehabiliteringsåtgärder.653 Vilken typ av rehabiliteringsverksamhet som en arbets-

givare ska tillhandahålla preciseras i förarbetena till lagen. Verksamheten ska ha en 

tydlig ansvarsfördelning, policy och mål, tillräckliga ekonomiska resurser för 

verksamheten, kompetens och kontaktpersoner, organisation av arbetet, tydlig 

ansvarsfördelning, rutiner för tidiga kontakter med sjukskrivna, rutiner för under-

sökning av rehabiliteringsbehov, rutiner för kontakter med myndigheter och 

 
649 Se 3 kap. 2 a § tredje stycket AML. 
650 Se avsnitt 4.4. 
651 Se även avsnitt 3.4.6. 
652 3 kap. 2 a § tredje stycket AML. 
653 Prop. 1990/91:140, s. 136. 
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företagshälsovård, rutiner för kontroll, uppföljning och utvärdering samt samverkan 

med arbetstagarna.654  

I förarbetena anges att det är svårt att i lag i detalj reglera vad som ska krävas av 

arbetsgivaren gällande rehabilitering då de insatser som behövs skiljer sig åt i olika 

fall.655 Därför har Arbetsmiljöverket i uppdrag att närmare utforma reglerna om hur 

det systematiska och organiserade anpassnings- och rehabiliteringsarbetet ska se ut 

på arbetsstället. Detta görs numera i AFS 2020:5 Arbetsanpassning.656 I Arbets-

miljöverkets konsekvensutredning till de nya föreskrifterna anges att fokus i de nya 

föreskrifterna är på arbetsanpassning för att precisera arbetsgivarens ansvar och 

skyldigheter inom ramen för arbetslivsinriktad rehabilitering. Där anges att det 

”[m]ed arbetslivsinriktad rehabilitering avses generell arbetsträning, arbets-

anpassning, ändrade arbetsuppgifter eller utbildning”.657 I 3 § AFS 2020:5 definieras 

arbetsanpassning som: 

Individuell åtgärd i den fysiska, organisatoriska och sociala arbetsmiljön som syftar till 

att en arbetstagare, med nedsatt förmåga att utföra sitt vanliga arbete, kan fortsätta 

arbeta, eller återgå i arbetet. Den används som en förebyggande åtgärd för att undvika 

ohälsa och sjukfrånvaro, samt vid återgång i arbete efter sjukfrånvaro. Arbets-

anpassning kan vara tidsbegränsad eller varaktig.  

Av definitionen, tillsammans med uttalandena i konsekvensutredningen, framgår att 

kraven på att vidta arbetsanpassningsåtgärder enligt AFS 2020:5 också omfattar 

arbetslivsinriktade rehabiliteringsåtgärder. Dock undviks ordet rehabilitering i före-

skriften förmodligen för att inte sammanblandning ska ske med andra typer av 

rehabilitering.658 

Som en del av det organisatoriska ansvaret för arbetsanpassning och rehabilite-

ring kan också ansvaret att tillhandahålla företagshälsovård betraktas. Även om 

kravet att tillhandahålla företagshälsovård framförallt är ett proaktivt krav så finns 

det också en reaktiv komponent i kravet. En arbetsgivare är skyldig att tillhandahålla 

den företagshälsovård som arbetsförhållandena kräver.659 Om kompetensen inom 

verksamheten för arbetet med arbetsanpassning och rehabilitering inte är tillräcklig, 

ska arbetsgivaren anlita företagshälsovård eller annan extern hjälp av samma slag. 

 
654 Prop. 1990/91:140, s. 49. 
655 Prop. 1990/91:140, s. 136.  
656 Föreskriften ersatte AFS 1994:1 Arbetsanpassning och rehabilitering. 
657 Arbetsmiljöverket, Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om arbetsanpassning, 2014/105206, 

2018-06-08, s. 2 f. 
658 Jfr Arbetsmiljöverket, Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om arbetsanpassning, s. 3. 
659 3 kap. 2 c § AML.  
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Den företagshälsovård eller motsvarande hjälp som anlitas ska ha tillräcklig kompe-

tens och resurser samt vara av tillräcklig omfattning för att kunna utföra detta 

arbete.660 

Kraven på att ha en organisation för arbetsanpassning och rehabilitering är 

givetvis inget självändamål. Syftet med bestämmelserna är att arbetstagarna ska 

erbjudas så goda förutsättningar som möjligt för att kunna återgå i arbete när de 

drabbas av nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom. Kraven på arbetsgivaren att 

vidta rehabiliterings- och arbetsanpassningsåtgärder gäller oavsett om sjukdomen 

har orsakats av arbetet eller av andra orsaker utanför arbetet. 

Av AD 1993 nr 42 framgår att ansvaret för att klarlägga rehabiliteringsbehovet 

gäller oavsett hur behovet har uppstått. Detsamma gäller förstås också ansvaret att 

vidta rehabiliterings- och arbetsanpassningsåtgärder. Skälet till att anpassnings-

åtgärder krävs kan påverka hur långtgående ansvaret är för arbetsgivaren. Det kan 

åskådliggöras genom ett avgörande i förvaltningsrätt där ändrade hemförhållanden 

var orsaken till att en arbetstagare inte kunde arbeta enligt ordinarie schema.661 

Arbetstagaren var också sjukskriven på grund av dessa ändrade hemförhållanden. 

Arbetsmiljöverket yttrade att problematiken i målet inte var sådan som reglerna om 

arbetsanpassning och rehabilitering primärt tar sikte på. Arbetsmiljöverket anförde 

vidare att kraven på arbetsgivaren därmed ska ställas avsevärt lägre än om det hade 

rört sig om en nedsättning av arbetsförmågan kopplad direkt till arbetstagarens 

person. Kraven på att arbetstagaren medverkar aktivt i anpassnings- och rehabilite-

ringsarbetet bör av samma skäl ställas relativt högt. Arbetsgivaren hade gjort vissa 

anpassningar såsom att bevilja förlängd föräldraledighet trots att skyldighet att göra 

detta saknades, medan arbetstagaren förklarat sig ovillig att byta barnomsorg vilket 

hade kunna möjliggöra återgång i tjänst. Arbetsmiljöverket ansåg att arbetsgivaren 

hade uppfyllt sina skyldigheter gällande arbetsanpassning och rehabilitering. Beslutet 

överklagades av skyddsombudet. Förvaltningsrätten delade i huvudsak Arbetsmiljö-

verkets bedömning och avslog överklagandet. Avgörandet visar på att orsakerna till 

en arbetstagares behov av anpassningsåtgärder kan påverka bedömningen av vilka 

åtgärder som en arbetsgivare behöver vidta för att uppfylla sin skyldighet att vidta 

anpassningsåtgärder. Även om skyldigheten ansågs begränsad när det gäller anpass-

ningsåtgärder som hade sin grund i hemförhållanden så är det nog inte uteslutet att 

arbetsgivaren kan ha vissa skyldigheter att vidta anpassningsåtgärder även i dessa fall. 

 
660 12 § AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete. Den hjälp som anlitas måste av arbetsgivaren få 

del den av information av betydelse för arbetsmiljöarbetet som framgår av bilaga 2 till AFS 2001:1. 
661 Förvaltningsrätten i Växjö, dom 2017-10-04, mål nr 481-17. 
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Skyldigheten gäller inte endast i förhållande till arbetstagare som befinner sig på 

arbetsplatsen utan även i förhållande till sjukskrivna. Det är anställningsförhållandet 

som är avgörande för anpassnings- och rehabiliteringsansvaret för arbetsgivaren.662  

Rehabiliterings- och arbetsanpassningsåtgärder kan vara inriktade på att öka den 

enskildes arbetsförmåga eller att anpassa arbetsförhållandena. Exempel på åtgärder 

riktade mot individen kan vara arbetsträning, utbildning och psykosociala insatser. 

Anpassningar av arbetsförhållanden kan röra sig om anskaffning av arbets-

hjälpmedel, anpassning av arbetstider, förändring av arbetsorganisation och ompla-

cering.663 Det finns möjligheter för arbetsgivaren att få ekonomiskt stöd för att 

utföra dessa åtgärder.664 

De konkreta krav som ställs på arbetsgivaren att vidta åtgärder i förhållande till 

en enskild arbetstagare går framförallt att utläsa ur Arbetsdomstolens praxis. 

4.3 Anställningsskydd och rehabiliteringsansvar 

Arbetstagare får endast sägas upp om det finns saklig grund för uppsägningen.665 

Sjukdom eller liknande förhållanden som ålder eller nedsatt arbetsförmåga utgör 

som huvudregel inte saklig grund för uppsägning. I förarbetena framhålls att sjuk-

dom inte bör leda till uppsägning utan istället till att arbetsgivaren vidtar åtgärder för 

att underlätta arbetet för arbetstagaren genom anpassning av arbetet eller omplace-

ring till ett mindre krävande arbete. Det är enbart om nedsättningen är varaktig och 

så väsentlig att arbetstagaren inte kan utföra något arbete av betydelse för arbets-

givaren som den utgör saklig grund för uppsägning.666 Att sjukdom i sig inte utgör 

saklig grund för uppsägning har upprätthållits som en princip i Arbetsdomstolens 

praxis ända sedan 1930-talet vid bedömningar av uppsägningar där kollektivavtalet 

innehöll ett krav på saklig grund för uppsägning.667 Kravet om att saklig grund för 

 
662 Prop. 1990/91:140, s. 46. 
663 Broman, Ericson och Öhrn, Rehabiliteringsansvaret, s. 147. 
664 Se förordning (2014:67) om bidrag till arbetsgivare för köp av arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd 

för återgång i arbete, och Försäkringskassans föreskrifter om bidrag tillarbetsgivare för köp av arbets-

platsinriktat rehabiliteringsstöd för återgång i arbete (FKFS 2014:1). 
665 7 § LAS. Värt att notera att kravet på saklig grund inte gäller arbetstagare som är anställda för arbete 

i arbetsgivarens hushåll då dessa inte omfattas av LAS, se 1 § andra stycket 3 p. LAS. De omfattas 

istället av lag (1970:943) om arbetstid m.m. i husligt arbete. Här skiljer sig lagen om anställningsskydd 

från arbetsmiljölagen, den senare är fullt tillämplig även för arbete i arbetsgivarens hushåll sedan år 

2009, se 8 § lag om arbetstid m.m. i husligt arbete, införd genom SFS 2008:296. 
666 Prop. 1973:129, s. 126 och prop. 1981/82:71, Om ny anställningsskyddslag m.m., s. 66 se även exempel-

vis AD 2014 nr 41. 
667 SOU 1973:7, Trygghet i anställningen, s. 103. Jfr AD 1939 nr 69 och AD 1954 nr 35. 



 

 142 

uppsägning krävs framgår numera av lagen om anställningsskydd och bestämmelsen 

är tvingande och kan inte avtalas bort.668 

Innan en uppsägning bedöms som sakligt grundad måste arbetsförmågan utredas, 

rehabiliteringsmöjligheterna uttömmas, åtgärder för arbetsanpassning och omför-

delning av arbetsuppgifter göras samt eventuella tekniska hjälpmedel för att under-

lätta arbetet övervägas.669 Dessutom måste möjligheterna till att omplacera arbets-

tagaren till något ledigt arbete hos arbetsgivaren övervägas.670 Arbetsgivarens 

skyldigheter påverkas av i vilken mån arbetstagaren medverkar i utrednings- och 

rehabiliteringsinsatser, och om den anställde inte medverkar, begränsas arbets-

givarens ansvar.671 Det är arbetsgivaren som har bevisbördan för att den har fullgjort 

sina åtaganden gällande rehabilitering, anpassning och omplacering.672  

I bedömningen av om en uppsägning har varit sakligt grundad ingår således en 

bedömning av om arbetsgivaren har uppfyllt sin rehabiliteringsskyldighet enligt 

arbetsmiljölagen och socialförsäkringsbalken.673 Arbetsdomstolens praxis om 

uppsägningar har varit sakligt grundade är därför den huvudsakliga rättskällan för 

hur dessa regler ska tolkas. 

4.4 Diskriminering och rehabiliteringsansvar 

Då sjukdom i vissa fall utgör en funktionsnedsättning kan reglerna i diskriminerings-

lagen aktualiseras. För detta krävs emellertid att en arbetstagares sjukdom och 

nedsatta arbetsförmåga är sådan att den är att betrakta som en funktionsnedsättning 

i diskrimineringslagens mening. Kraven i diskrimineringslagen är att betrakta som 

reaktiva krav och missgynnande som har samband med funktionsnedsättning är 

otillåten i situationer som anges i lagen.  

 
668 7 § första stycket och 2 § andra stycket LAS. 
669 Se avsnitt 4.5.4. I vissa fall kan det dock vara så uppenbart att arbetstagaren inte kommer att kunna 

återfå arbetsförmåga i arbete hos arbetsgivaren oavsett åtgärder. Då kan saklig grund för uppsägning 

föreligga trots att inte alla åtgärder som normalt sätt måste vidtas har vidtagits, jfr exempelvis AD 2006 

nr 57 och AD 2007 nr 12.  
670 7 § andra stycket LAS. 
671 Se AD 1993 nr 96 och AD 2014 nr 3. 
672 Se exempelvis AD 2013 nr 78 och AD 2006 nr 83. 
673 Att ändringar av andra lagar än lagen om anställningsskydd kan ha betydelse av vad som är att anse 

som saklig grund för uppsägning framgår av prop. 1990/91:140, s. 52 samt AD 1993 nr 42.  
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Enligt 1 kap. 5 § 4 p. diskrimineringslagen innebär funktionsnedsättning varaktiga 

fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av en persons funktions-

förmåga som till följd av en skada eller en sjukdom fanns vid födelsen, har uppstått 

därefter eller kan förväntas uppstå.  

Sjukdom i sig är inte en diskrimineringsgrund och innebär heller inte alltid en 

funktionsnedsättning i lagens mening.674 För att en sjukdom ska anses utgöra 

funktionsnedsättning krävs det alltså att den utgör en varaktig funktionsnedsättning. 

En sjukdom som innebär en begränsning, som i samspel med olika hinder motverkar 

en arbetstagares fulla deltagande i arbetslivet och varar under lång tid, omfattas av 

begreppet funktionsnedsättning.675 Exakt hur lång tid det måste röra sig om är inte 

fastslaget men i litteraturen har framförts att nedsättningar som består eller väntas 

bestå minst ett år torde omfattas.676 Om sjukdomen bedöms som så varaktig att den 

kan utgöra en funktionsnedsättning kan diskrimineringsreglerna påverka kraven på 

rehabiliterings- och arbetsanpassningsarbetet.  

Bristfällig rehabilitering eller bristande arbetsanpassning för arbetstagare med 

varaktig sjukdom kan alltså innebära diskriminering. I dessa situationer är det fram-

förallt diskriminering genom bristande tillgänglighet som aktualiseras. Även om ett 

agerande också kan innebära direkt eller indirekt diskriminering så behöver inte 

bedömningen göras om agerandet också faller under diskriminering genom 

bristande tillgänglighet.677 

 
674 Bestämmelsen utgår från Arbetslivsdirektivet (rådets direktiv 2000/78/EG av den 27 november 

2000 om inrättande av en allmän ram för likabehandling) Enligt Mål C-13/05, Sonia Chacón Navas 

mot Eurest Colectividades SA, EU:C:2006:456 omfattar inte direktivet ett skydd för någon som enbart 

lider av sjukdom. Se även prop. 2007/08:95, Ett starkare skydd mot diskriminering, s. 122 f. Sjukdom är 

dock inte något som exkluderar från att omfattas av funktionsnedsättningsbegreppet, se Förenade 

målen C‑335/11, Jette Ring mot Dansk almennyttigt Boligselskab och C‑337/11, Lone Skouboe Werge 

mot Pro Diplay A/S, i konkurs, EU:C:2013:222, p. 40. I direktivet och domarna används begreppet 

funktionshinder men det svenska begreppet funktionsnedsättning avser samma sak, se prop. 

2013/14:198, Bristande tillgänglighet som en form av diskriminering, s. 45 ff. 
675 Förenade målen C‑335/11 och C‑337/11, p. 41.  
676 Andreas Inghammar, Funktionshindrad - med rätt till arbete?: en komparativ studie av arbetsrättsliga regle-

ringar kring arbete och funktionshinder i Sverige, England och Tyskland (Lund: Juristförlaget, 2007), s. 282. Även 

Tine Eidsvaag, Handlaus gjæte: vern mot utstøting og diskriminering av arbeidstakere med helseproblemer eller 

funksjonsnedsettelse (Bergen: Universitetet i Bergen, 2008), s. 170 argumenterar med engelsk rätt som 

förebild för 12 månader som en rimlig gräns. Se även Susanne Fransson och Eberhard Stüber, 

Diskrimineringslagen (JUNO Version 3, 2021-04-01), kommentaren till 1 kap. 5 §, som anser att 12 

månader är rimligt. Det kan dock jämföras med sjukersättning (tidigare förtidspension), där varaktighet 

(stadigvarande nedsättning) anses föreligga om nedsättningen består under överskådlig tid, 33 kap. 6 § 

SFB.  
677 Prop. 2013/14:198, s. 59.  
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Bristande tillgänglighet innebär att en person med funktionsnedsättning miss-

gynnas genom att det inte har vidtagits sådana åtgärder som skäligen kan krävas för 

att denne ska hamna i en jämförbar situation med personer utan funktionsnedsätt-

ningen.678 Här räcker det inte med formell likabehandling – att lika fall behandlas 

lika. För att någon ska hamna i en jämförbar situation krävs här att ytterligare 

åtgärder vidtas – att olika fall behandlas olika. Det är just detta förbud mot diskrimi-

nering genom bristande tillgänglighet som är den bestämmelse i diskriminerings-

lagen som har mest betydelse när det gäller vilka åtgärder som måste vidtas i det 

individuella fallet. 

De åtgärder som vidtas ska vara skäliga utifrån de krav på tillgänglighet som finns 

i andra föreskrifter, särskilt med hänsyn till praktiska och ekonomiska förutsätt-

ningar och varaktigheten i relationen mellan arbetsgivaren och arbetstagaren.679 Som 

utgångspunkt för skälighetsbedömningen anges i förarbetena att det på områden där 

det finns bestämmelser i EU-reglering eller nationella föreskrifter så bör det inte 

anses skäligt att kräva åtgärder som går utöver dessa krav.680 Regeringen har också 

yttrat att: 

Den arbetsgivare som inriktar sig på att uppfylla ansvaret enligt regelverket på arbets-

miljöområdet, och lyckas med det, ska inte behöva överväga ytterligare åtgärder på 

grund av reglerna i diskrimineringslagen.681 

Diskrimineringslagens regler är alltså tillämpliga på samma förhållanden som också 

regleras enligt arbetsmiljölagen. Kraven på arbetsgivarna är inte avsedda att vara mer 

långtgående än enligt arbetsmiljölagen. Dock skiljer sig mekanismerna för genom-

drivande av krav enligt arbetsmiljölagen och krav enligt diskrimineringslagen åt till 

viss del. Det är alltså framförallt där skillnaderna i regleringen av arbetsanpassnings-

ansvaret för arbetstagare med funktionsnedsättning, exempelvis genom långvarig 

sjukdom, enligt de två regelverken skiljer sig åt.682 

 
678 1 kap. 4 § 3 p. diskrimineringslagen. 
679 1 kap. 4 § 3 p. diskrimineringslagen.  
680 Prop. 2013/14:198, s. 61.  
681 Prop. 2017/18:1, Budgetpropositionen för 2018. Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning, 

utgiftsområde 10, s. 62. Detta uttalande bör stämma i de allra flesta fall, men då diskrimineringsreglerna i 

detta fall är implementeringar av EU-regler är det snarare EU-domstolens tolkning av direktivet än 

förarbetsuttalanden som sätter gränserna för tolkningen av bestämmelsen, se Fransson och Stüber, 

Diskrimineringslagen, kommentaren till 1 kap. 4 § under rubriken Bristande tillgänglighet. 
682 Se vidare kapitel 5–8 och avsnitt 9.7. 
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4.5 Rehabiliteringsåtgärder i det enskilda fallet 

De reaktiva kraven på arbetsgivaren, gällande den enskildes rehabilitering och 

arbetsanpassning, går framförallt att utläsa ur Arbetsdomstolens praxis. Genom en 

systematisering av denna praxis kan kraven beskrivas mer konkret. I Arbets-

domstolens praxis kan innebörden av rehabiliteringsansvaret uttolkas utifrån den 

allmänna skyldigheten att en uppsägning ska vara sakligt grundad. Regeln om att en 

uppsägning ska vara sakligt grundad är alltså en generalklausul som kan tillämpas 

direkt av domstolen, inte en ramnorm som ska fyllas med innehåll genom myndig-

hetsföreskrifter. Baserat på domstolens praxis framgår att regeln om att uppsägning 

bara får ske om det finns saklig grund består av ett antal procedur- och utfallskrav.  

Det kan ibland vara svårt att särskilja de olika stegen i Arbetsdomstolens bedöm-

ning, då dessa hänger ihop och påverkar varandra i viss mån. Här följer därför en 

analys av arbetsgivarens ansvar i de olika delarna av arbetet med rehabilitering och 

arbetsanpassning, där inte bara lagen om anställningsskydd är relevant, utan även 

hur samspelet med arbetsmiljölagens, socialförsäkringslagens och diskriminerings-

lagens bestämmelser kan aktualiseras under olika delar av rehabiliterings- och arbets-

anpassningsarbetet. 

4.5.1 När ska arbetsanpassnings- och rehabiliteringsåtgärder inledas? 

Arbetsgivaren ska fortlöpande ta reda på om arbetstagarna behöver arbets-

anpassning, vilket framgår av 4 § AFS 2020:5. Med tanke på den breda definition av 

arbetsanpassning som används i föreskriften gäller detta också rehabiliterings-

åtgärder.683 Även i Arbetsdomstolens praxis har frågan om när rehabiliterings-

åtgärder bör inledas behandlats. Det har framhållits att arbetstagarens behov av 

rehabilitering ska klarläggas ”snarast”.684 Av domstolens praxis framgår att det 

faktum att en arbetstagare är sjukskriven inte är ett skäl för att inte vidta åtgärder.685 

Inte heller kan en arbetsgivare avvakta med att inleda rehabilitering till dess att 

arbetstagaren är medicinskt färdigbehandlad.686 Det krävs dock att arbetsgivaren har 

 
683 Definitionen återfinns i 3 § i AFS 2020:5, se även avsnitt 4.2. 
684 AD 1993 nr 42. 
685 Se AD 1982 nr 99 där det framhålls att en lång sjukskrivning snarare är ett skäl att öka 

ansträngningarna att hitta lämpliga arbetsuppgifter åt arbetstagaren. I AD 2003 nr 44 angavs att det 

faktum att arbetstagaren var sjukskriven samt inte medicinskt färdigbehandlad inte innebar att 

arbetsgivaren inte behövde inleda rehabiliteringsåtgärder: ”[D]et hade ändå varit värdefullt om bolaget 

på ett tidigt stadium hade närmare informerat sig om hans hälsoförhållanden och möjligheter att 

återkomma till arbetet. Det måste för bolaget ha framstått som antagligt att K. E:s allvarliga 

hjärtproblem kunde ha betydelse för hans möjligheter att i framtiden köra buss.” 
686 Se AD 2003 nr 44. 
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kännedom om eller bör ha insett att arbetstagaren lider av sjukdom för att arbets-

givaren ska vara skyldig att utreda arbetsförmågan närmare.687 

Även om tidpunkten för när rehabiliteringen ska påbörjas inte är exakt angiven 

så finns det i förhållande till arbetstagare som kan förväntas ha nedsatt arbets-

förmåga under längre tid, tidsgränser i reglerna om att upprätta en plan för återgång 

i arbete som en arbetsgivare måste förhålla sig till.  

4.5.2 Utredningsåtgärder 

Arbetsgivaren ska upprätta en plan för återgång i arbete för arbetstagare som kan 

förväntas ha nedsatt arbetsförmåga under minst 60 dagar. Planen ska upprättas 

senast då arbetstagarens arbetsförmåga har varit nedsatt i 30 dagar. Arbetsgivaren 

ska också se till att planen följs och att det vid behov görs ändringar i den.688 

Reglerna om plan för återgång i arbete infördes år 2018 som ett svar på de ökade 

kraven på individen sedan den så kallade rehabiliteringskedjan infördes i sjukförsäk-

ringen den 1 juli 2008.689 Genom att sätta en tidsgräns för när en plan för återgång i 

arbete senast ska upprättas, skulle arbetstagarnas ställning i sjukskrivningsprocessen 

stärkas.690 

En plan för återgång i arbete har till uppgift att vara ett stöd i de insatser som 

görs på arbetsplatsen för att arbetstagaren ska kunna återgå i arbete. Därför ska den 

formuleras så att den innebär ett reellt stöd i arbetsanpassnings- och rehabiliterings-

arbetet. Den ska också vara lätt att följa upp för de som berörs av planen. Planen är 

också viktig för Försäkringskassan då den kan ligga till grund för bedömningar av 

enskildas rätt till rehabiliteringsåtgärder och ersättning ur sjukförsäkringen.691 

En plan för återgång i arbete kan bland annat innehålla uppgifter om möjlighet-

erna till deltidssjukskrivning, hur arbetsplatsen och arbetsuppgifterna kan anpassas, 

vilka möjligheter till omplacering som finns, om det finns behov av tekniska hjälp-

medel, behoven av utbildning eller omskolning för att arbetstagaren ska kunna 

utföra andra arbetsuppgifter, vilka rehabiliteringsåtgärder som företagshälsovård bör 

 
687 AD 2001 nr 55.  
688 30 kap. 6 § SFB. 
689 Om rehabiliteringskedjan och dess rättsliga konsekvenser, se exempelvis Ruth Mannelqvist, ”Möten 

mellan juridik och medicin i sjukförsäkringen”, Förvaltningsrättslig Tidskrift, nr 2 2012, s. 189–199 och 

Mannelqvist, Arbetsförmåga i sjukförsäkringen. 
690 Prop. 2017/18:1, Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning, utgiftsområde 10, s. 63 och SFS 

2008:480, Lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring. Bestämmelserna har överförts till 

27 kap. SFB.  
691 Prop. 2017/18:1, Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning, utgiftsområde 10, s. 69. Även 

Försäkringskassan har en skyldighet att upprätta en rehabiliteringsplan, vilket är något annat än 

arbetsgivarens plan för återgång i arbete, se Enqvist, En myndighet i samverkan, s. 187 f. 
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utföra på arbetsplatsen, vilken kontakt arbetstagaren ska ha med arbetsplatsen under 

pågående sjukskrivning samt när olika insatser ska utföras och hur dessa ska följas 

upp. 692  

Reglerna om att en plan för återgång i arbete ska upprättas är ett tydligt proce-

durkrav. Det får också anses innefatta ett krav på att planen ska upprättas skriftligt 

även om detta inte uttryckligen framgår av bestämmelserna i socialförsäkrings-

balken. Det är därmed också ett specifikationskrav, att planen ska upprättas i viss 

form.  

Innan arbetet med arbetsanpassning och rehabilitering kan påbörjas måste arbets-

givaren vidta olika typer av utredningsåtgärder, där den redan nämnda planen för 

återgång i arbete är en sådan utredningsåtgärd. Arbetstagarens arbetsförmåga måste 

utredas, denna bedömning av arbetsförmågan kan också ske flera gånger under och 

efter att arbetsanpassnings- och rehabiliteringsåtgärder har vidtagits.693 Där ska även 

kopplingen mellan de konsekvenser en sjukdom ger, och arbetets krav och innehåll 

fastställas. Det innebär också att arbetsgivaren ska utreda vilka arbetsuppgifter hos 

arbetsgivaren som arbetstagaren kan klara av.694 

Arbetstagarens arbetsförmåga grundar sig på en medicinsk bedömning. Det 

betyder att det ibland inte går att bedöma rehabiliteringsbehovet eller behovet av 

anpassningsåtgärder korrekt förrän den medicinska behandlingen är avklarad.695 Här 

är det också av betydelse vilka uppgifter som arbetstagaren har lämnat till arbets-

givaren angående sitt hälsotillstånd och sin funktionsförmåga. Uppgifterna om den 

anställdes funktionssvårigheter är värdefulla för att arbetsgivaren ska kunna vidta 

rätt åtgärder.696 Arbetstagaren har inte någon skyldighet att lämna ut information om 

sig själv till arbetsgivaren, och sekretessregler samt arbetstagarens integritet måste 

beaktas. Omfattningen av rehabiliteringsansvaret kan dock påverkas om inte arbets-

givaren får del av nödvändig information från arbetstagaren för att vidta rehabilite-

ringsåtgärder. Om arbetsgivaren inte vet vilka åtgärder som behöver vidtas på grund 

av att arbetstagaren inte vill lämna uppgifter om sina behov kan det påverka hur 

 
692 Prop. 2017/18:1, Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning, utgiftsområde 10, s. 69. 
693 Jfr Annika Blekemo och Martha Gurmu, Rehabilitering och arbetsmiljö: handbok i 10 steg för arbetsgivare 

(Lund: Studentlitteratur, 2019), s. 58. 
694 Broman, Ericson och Öhrn, Rehabiliteringsansvaret, s. 116. 
695 Broman, Ericson och Öhrn, s. 102 f. Märk dock att detta inte innebär att en arbetsgivare alltid kan 

vänta till den medicinska behandlingen är avklarad med att vidta rehabiliteringsåtgärder, se AD 2003 

nr 44. Det kan också jämföras med bedömningen av arbetsförmåga för sjukpenning inom 

sjukförsäkringen – som delvis kan ligga till grund för rehabiliteringsåtgärder – där hänsyn som regel 

inte tas till eventuell medicinsk eller annan rehabilitering. Här är istället antalet nyttjade 

sjukpenningdagar avgörande för bedömningen, 27 kap. 46–49 §§ SFB.  
696 Ekholm m.fl., Rehabiliteringsvetenskap, s. 55. 
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långtgående arbetsgivarens ansvar är. Det kan ju knappast krävas att arbetsgivaren 

vidtar åtgärder om denne inte känner till eller borde känna till att de är nödvändiga 

att vidta.697 

Om det föreligger osäkerhet om vilka rehabiliteringsåtgärder som behövs, så bör 

arbetsgivaren se till att behovet klarläggs, exempelvis genom att en medicinsk utred-

ning utförs.698 En del av utredningen kan bestå av arbetsprövning för att kartlägga 

vilka arbetsuppgifter arbetstagaren kan göra. Arbetstagarens fackförening bör 

beredas möjlighet att delta i utredningen.699 Om utredningen är bristfällig så anses 

normalt sett arbetsgivaren inte ha uppfyllt sitt rehabiliteringsansvar. 

Rehabiliteringsutredningen utgör sedan utgångspunkten för de åtgärder som 

arbetsgivaren måste vidta. 

4.5.3 Principer vid bedömningen av kraven på arbetsgivaren 

I socialförsäkringsbalken anges att arbetsgivaren ska utföra de åtgärder som är nöd-

vändiga för att uppnå en effektiv rehabilitering.700 Det övergripande kravet är att 

arbetsgivaren bör göra allt som är möjligt för att arbetstagarens anställning ska 

bestå.701  

Det generella ansvaret för arbetsanpassning får en särskild innebörd i förhållande 

till sjuka arbetstagare.702 Då arbetet ska anpassas till arbetstagarens särskilda villkor 

för arbetet och bör särskilda krav ställas på arbetsgivaren att anpassa arbetet när en 

arbetstagare drabbas av sjukdom.703 

Vilka åtgärder är det då som arbetsgivaren mer konkret behöver vidta? Det finns 

omfattande praxis från Arbetsdomstolen om olika åtgärder som har ansätts rimliga 

att kräva att arbetsgivaren utför. Åtgärderna kan också framgå av Arbetsmiljöverkets 

föreskrifter. Behoven hos den enskilde och arbetsgivarens möjligheter att vidta 

åtgärder skiljer sig från fall till fall. Det går därför inte att generellt säga vilka åtgärder 

som arbetsgivaren måste vidta. I det följande redogörs först för några principiella 

riktlinjer för bedömningen av rehabiliterings- och arbetsanpassningsansvaret som 

 
697 Se Broman, Ericson och Öhrn, Rehabiliteringsansvaret, s. 56 ff. Detsamma gäller arbetsanpassnings-

åtgärder.  
698 Se AD 1998 nr 57. 
699 Se AD 2006 nr 90.  
700 30 kap. 6 § SFB. 
701 Prop. 1990/91:141, s. 43. 
702 Jfr avsnitt 3.4.6. 
703 Jfr 3 kap. 3 § andra stycket AML. 
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går att utläsa ur Arbetsdomstolens praxis.704 Därefter ges exempel på åtgärder som 

typiskt sett krävs av arbetsgivaren. 

4.5.3.1 Skäliga åtgärder 

En övergripande norm om att de åtgärder som kan krävas av arbetsgivaren ska vara 

skäliga gäller vid bedömningen av rehabiliteringsärenden.705 För omplaceringar är 

skälighetsbedömningen inskriven i lagen. En arbetsgivare har inte saklig grund att 

säga upp någon om det är skäligt att arbetsgivaren omplacerar arbetstagaren till ett 

annat arbete.706  

En analys av Arbetsdomstolens praxis visar att uttryckliga resonemang om att 

skäligheten av åtgärderna ska bedömas framförallt förekommer i fall som rör 

omplacering och omorganisation eller anpassning av arbetsuppgifter.707 Även 

omorganisationer och arbetsanpassningar är nära förknippade med omplaceringar. 

Nedan följer några exempel på hur Arbetsdomstolen har uttryckt sig: 

Allmänt gäller att en arbetsgivare, inom ramen för sitt rehabiliteringsansvar, har att 

vidta alla de åtgärder som skäligen kan krävas [min kurs.] för att anställningen ska 

bestå.708 

När det gäller arbetsanpassningen att först sortera varorna, anser Arbetsdomstolen, 

att det inte är skäligt att kräva [min kurs.] av arbetsgivaren att butiken organiseras på så 

sätt att varorna först ska sorteras för att F.K. sedan ska kunna plocka endast lätta 

varor.709 

Det är möjligt att det är en generell utgångspunkt att endast skäliga åtgärder kan 

krävas av arbetsgivaren när det gäller rehabiliteringsåtgärder. Dock har Arbets-

domstolen endast uttryckligen framhållit det i rättsfall som behandlat omplaceringar 

eller anpassningar av arbetsuppgifter.710 Det generella kravet på saklig grund för 

uppsägning, vilket är den fråga som bedöms i de flesta fall som rör rehabilitering, 

 
704 Jfr Broman, Ericson och Öhrn, Rehabiliteringsansvaret, s. 127–136. 
705 Broman, Ericson och Öhrn, s. 127 f. 
706 7 § andra stycket LAS. 
707 Se bland annat AD 2001 nr 92, AD 2006 nr 57, och AD 2007 nr 12. 
708 AD 2001 nr 92. I princip samma formulering förkommer också i AD 2006 nr 57 och i AD 2007 nr 

12. Avgörandena rörde omplaceringar. 
709 AD 2012 nr 51. 
710 Se bland annat AD 2001 nr 92, AD 2006 nr 57 och AD 2007 nr 12.  
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kan dock sägas vara en typ av skälighetskrav.711 Därför är det faktum, att uttryckliga 

resonemang om skälighet inte förekommer i de flesta domslut, kanske inte är av så 

stor betydelse.  

Även om arbetsgivaren ska vidta alla åtgärder som behövs för att anställningen 

ska bestå så krävs inte att arbetsgivaren vidtar åtgärder som inte är meningsfulla. En 

arbetsgivare behöver exempelvis inte anskaffa ytterligare arbetshjälpmedel som 

endast marginellt kan påverka arbetstagarnas förmåga att utföra arbetsuppgifterna.712 

Det kan inte heller krävas att arbetsgivaren vidtar åtgärder som inte på ett avgörande 

sätt kan förbättra en arbetstagares möjligheter att delta i arbetet.713 Det är endast 

åtgärder som syftar till arbete hos arbetsgivaren som kan krävas. Arbetsgivaren 

behöver alltså inte medverka till åtgärder, som syftar till att arbetstagarna ska börja 

arbeta hos en annan arbetsgivare.714 

Om arbetstagaren inte kan återfå arbetsförmågan, oavsett vilka rehabiliterings-

åtgärder som vidtas, bortfaller arbetsgivarens rehabiliteringsansvar. I AD 2018 nr 56 

visade ett läkarintyg som arbetsgivaren åberopade på att arbetstagaren inte orkade 

delta i ytterligare rehabiliteringsåtgärder. Enligt domstolens bedömning kunde det 

inte antas att ytterligare åtgärder från arbetsgivaren skulle leda till att arbetstagaren 

skulle ha återfått sin arbetsförmåga. Domstolens uttalande bör förstås som att 

arbetsgivaren hade uppfyllt sitt rehabiliteringsansvar då ytterligare åtgärder inte 

kunde förväntas ha någon effekt. 

Att åtgärderna ska vara skäliga innebär att krav på arbetsgivaren att vidta 

rehabiliterings- och arbetsanpassningsåtgärder ska tolkas med utgångspunkt i denna 

övergripande avvägningsnorm. I bedömningen av vilka åtgärder som är skäliga har i 

praxis angetts riktlinjer för vilka faktorer som är av betydelse för bedömningen av 

skäligheten. En sådan faktor är de speciella förutsättningar som råder hos arbets-

givaren. 

4.5.3.2 Kraven ställs utifrån arbetsgivarens förutsättningar 

Reglerna om arbetsanpassning och rehabilitering gäller för alla arbetsgivare, oavsett 

antalet anställda eller ekonomiska förutsättningar. Däremot kan möjligheterna att 

utföra åtgärder se olika ut för olika arbetsgivare. I förarbetena framhållas att mindre 

 
711 Jfr prop. 1973:129, s. 120 där det anges att det alltid ska tas hänsyn till de särskilda omständigheterna 

i det individuella fallet när en bedömning av om saklig grund för uppsägning råder.  
712 AD 1993 nr 42. 
713 AD 2001 nr 1. 
714 AD 1993 nr 42 och AD 2006 nr 57. 
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arbetsgivare kan ha svårt att erbjuda arbetsprövning och arbetsträning i den omfatt-

ning som krävs.715 

Även av Arbetsdomstolens praxis framgår att storleken på arbetsgivarens verk-

samhet har betydelse för bedömningen. Exempelvis anges i ett avgörande att det 

måste tas med i beräkningen att arbetsgivaren var en av de största arbetsgivarna i 

landet och att den förfogade över stora resurser för att hantera en arbetstagares 

problem.716 Däremot anses möjligheterna till organisatoriska förändringar och om-

fördelning av arbetsuppgifter begränsade när det rör sig om en liten arbetsplats.717 

Det anses innebära stora praktiska problem för en liten arbetsgivare att om-

organisera arbetet.718  

Sammanfattningsvis visar praxis på att storleken på arbetsgivarens verksamhet är 

av avgörande betydelse vid bedömningen av vilka arbetsanpassnings- och 

rehabiliteringsåtgärder som kan krävas av arbetsgivaren. Betydelsen av arbets-

platsens storlek är särskilt framträdande i fråga om omplacering och omfördelning 

av arbetsuppgifter. Det är också naturligt att det finns större möjligheter till om-

placering på en större arbetsplats än på en mindre. Detsamma gäller omfördelning 

av arbetsuppgifter; ju fler arbetstagare desto fler finns det att omfördela arbets-

uppgifterna mellan. I en mindre verksamhet finns dessutom större risk att en om-

fördelning av arbetsuppgifter kan inverka menligt på övriga arbetstagares arbets-

miljö.719 

När det gäller andra rehabiliterings- och arbetsanpassningsåtgärder än omplace-

ring och omfördelning av arbetsuppgifter är inte arbetsplatsens storlek av samma 

betydelse. I andra fall är det snarare de ekonomiska och organisatoriska resurserna 

hos arbetsgivaren som är avgörande för vilka krav som kan ställas på arbetsgivaren. 

Det finns också en stark koppling mellan verksamhetens storlek och vilka resurser 

arbetsgivaren har. Därför kommer arbetsgivarens storlek även ha betydelse för 

möjligheterna att ställa krav på andra typer av åtgärder. 

Möjligheterna till omplacering och omfördelning av arbetsuppgifter påverkas 

dock inte bara av storleken på arbetsgivarens verksamhet och vilka ekonomiska och 

organisatoriska resurser som arbetsgivaren förfogar över. Även hur arbetsgivaren 

har valt att organisera sin verksamhet är betydelsefullt i sammanhanget. Nära kopplat 

 
715 Prop. 1990/91:141, s. 43. 
716 AD 1998 nr 57. Även i AD 2003 nr 44 och AD 2013 nr 65 framhålls betydelsen av att det rör sig 

om en stor arbetsgivare.  
717 AD 2001 nr 92. 
718 AD 1993 nr 42 se även AD 2001 nr 92.  
719 Se avsnitt 4.5.3.2 nedan. 
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till frågan om arbetsgivarens storlek är att det i flera avgöranden slås fast att arbets-

givaren inte har någon skyldighet att utvidga sin verksamhet för att kunna erbjuda 

anpassade arbetsuppgifter.720 Under arbetsträning kan det dock finnas en skyldighet 

för arbetsgivaren att erbjuda insatser utanför arbetsplatsen.721  

Betydelsen av hur arbetsgivaren har valt att organisera sin verksamhet framgår 

bland annat av Arbetsdomstolens avgörande i AD 1993 nr 42. I målet framhöll 

arbetsgivarsidan att det var en del av bolagets ”ideologi” att storleken på filialerna 

skulle hållas nere för att uppnå ”små lättrörliga enheter”.722 I samma mål yttrade 

domstolen att arbetsgivaren har en principiell rätt att besluta om sin verksamhet och 

att det inte ingår i bolagets skyldigheter att utvidga verksamheten till att omfatta 

annan verksamhet för att förse arbetstagare med nedsatt arbetsförmåga med arbets-

uppgifter som de klarar av.723 Här ser vi ett tydligt exempel på hur arbets-

anpassningsansvaret underordnas arbetsgivarens företagsledningsrätt. Det kan vara 

ett tecken på att arbetsgivarens företagsledningsrätt har ett starkare stöd i rättens 

djupstruktur än vad arbetsanpassningsansvaret har. Företagsledningsrätten grundar 

sig i djupstrukturella föreställningar om äganderätt, avtalsfrihet och näringsfrihet.724 

Kravet på att arbetsanpassningsåtgärder ska vidtas kan sägas grunda sig i under-

liggande värden i rätten om att hänsyn ska tas till sociala behov.725  

4.5.3.3 Åtgärden får inte riskera någon annan arbetstagares hälsa 

En av de principer som gäller för arbetsanpassning är att en sådan åtgärd inte får 

riskera övriga arbetstagares hälsa.726 Ett avgörande i Arbetsdomstolen rörde en post-

sorterare som på grund av värk i handled och underarm inte kunde utföra ordinarie 

arbetsuppgifter. Posten ansågs inte skyldig att omfördela arbetsuppgifterna från 

övriga sorterare på ett sådant sätt att arbetstagaren bara skulle utföra lättare arbets-

uppgifter. Arbetsgivaren tillämpade arbetsrotation för att varje arbetstagare inte 

skulle utföra de belastande arbetsuppgifterna under för lång tid. En omfördelning 

av arbetsuppgifterna skulle därmed riskera övriga sorterares hälsa och det var därför 

inte en skälig anpassningsåtgärd.727 

 
720 Exempelvis AD 1996 nr 125 och AD 2006 nr 83. 
721 Prop. 1990/91:141, s. 43, se även AD 1993 nr 42. 
722 AD 1993 nr 42.  
723 AD 1993 nr 42. 
724 Jfr Glavå, Arbetsbrist och kravet på saklig grund, s. 603 ff. 
725 Jfr Thomas Wilhelmsson, Social civilrätt: om behovsorienterade element i kontraktsrättens allmänna läror 

(Helsinki: Lakimiesliiton kustannus (Juristförbundets förlag), 1987), s. 141 ff. 
726 AD 1993 nr 42, AD 2001 nr 92, AD 2006 nr 57 och AD 2007 nr 12.  
727 AD 2007 nr 12. Ett liknande resonemang förs i AD 2006 nr 57 som också handlade om en 

postsorterare med nedsatt arbetsförmåga.  
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Här är värt att notera att arbetsrotation, som införts för att förhindra arbets-

skador, kan användas som ett argument för att det inte går att omfördela arbets-

uppgifter. En arbetsgivare som organiserar verksamheten på ett sådant sätt att alla 

arbetstagare utför såväl lättare som tyngre arbetsuppgifter kan ju alltid med fog 

hävda att risken för övriga arbetstagare ökar om någon av arbetstagarna fråntas 

tyngre arbetsuppgifter och dessa fördelas på de återstående arbetstagarna. 

Mindre omfördelningar av arbetsuppgifter har dock ansetts kunna krävas av 

arbetsgivaren. I ett fall ansågs en omfördelning av cirka fyra timmars städarbete i 

veckan till fyra andra fastighetsskötare inte riskera hälsan för de andra fastighets-

skötarna. Avgörande var att omfördelningen av arbetet var av ringa omfattning. 

Dessutom var anledningen till omfördelningen att arbetstagaren hade utvecklat en 

allergisjukdom som gjorde att det inte var lämpligt för honom att städa.728 På så vis 

skiljer sig fallet från tidigare fall där de arbetsuppgifter som skulle omfördelas var av 

sådan karaktär att de kunde ge upphov till belastnings- eller förslitningsskador. I 

sådana fall är det svårare att säga att en ringa ökning av belastningen för övriga 

arbetstagare inte innebär en ökad risk för att drabbas av ohälsa.  

Det är alltså bara säkert att arbetsgivaren måste genomföra omfördelning av 

arbetsuppgifter om denna innebär en ringa ökning av denna arbetsuppgift till varje 

enskild arbetstagare och det inte innebär någon ökad belastning för övriga arbets-

tagare. Om det är fråga om arbetsuppgifter som inte är skadliga generellt sett, men 

som är ohälsosamma för en enskild arbetstagare på grund av extra känslighet hos 

denna, kan en större omfördelning av arbetsuppgifter krävas. I ett sådant fall utgör 

ju omfördelningen ingen risk för övriga arbetstagares hälsa. Dock kan krav på större 

omfördelningar av arbetsuppgifter ibland hindras av det inte anses att det går att 

kräva att arbetsgivaren omorganiserar verksamheten på ett genomgripande sätt. 

Arbetsgivarens företagsledningsrätt går då före skyldigheten att omfördela arbets-

uppgifter.729 

Att hänsyn ska tas till övriga arbetstagares hälsa är en tydlig princip som styr vilka 

rehabiliterings- och arbetsanpassningsåtgärder som kan krävas av en arbetsgivare. 

Även hänsyn till hälsan för den arbetstagare som är föremål för rehabiliterings-

åtgärder kan påverka vilka åtgärder som kan krävas. Huvudregeln är att en arbets-

tagare lider av sjukdom som inte påverkar arbetsförmågan så kan inte sjukdomen 

utgöra ett skäl för uppsägning. Att säga upp någon för att arbetet skulle vara skadligt 

för den aktuella arbetstagarens egen hälsa ska endast i undantagsfall accepteras.730 

 
728 AD 2001 nr 92. 
729 Jfr avsnitt 2.2. 
730 AD 1994 nr 12. 
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Vissa yrken kan dock vara så farliga att en arbetstagare som är extra känslig för risker 

inte kan arbeta med alla arbetsuppgifter. Då kan riskerna för den enskilde arbets-

tagarens egen hälsa vara ett indirekt skäl till att arbetstagaren måste sägas upp.731 

4.5.3.4 Arbetstagarens medverkan 

För att arbetsgivarens rehabiliterings- och anpassningsåtgärder ska vara meningsfulla 

så måste arbetstagaren medverka. Utgångspunkten är att arbetstagaren ska medverka 

aktivt.732 Visserligen kan inte arbetstagare sägas vara skyldiga att medverka till 

rehabiliteringsåtgärder så till vida att det inte går att tvinga någon att delta i denna 

typ av åtgärder.733 Men, om en arbetstagare nekar att medverka i åtgärderna så kan 

det få konsekvenser för arbetsgivarens rehabiliteringsansvar. Om en arbetstagare 

utan giltigt skäl vägrar att delta i rehabiliteringsinsatser så anses arbetsgivaren ha 

uppfyllt sitt rehabiliteringsansvar.734 De åtgärder som erbjuds från arbetsgivaren 

måste dock vara skäliga. Annars kan arbetstagaren neka till åtgärderna utan att det 

får några konsekvenser. 735 Exempelvis behöver inte arbetstagaren medverka i 

arbetsuppgifter som arbetstagaren har fog för kan vara skadliga för denne.736 

Annorlunda uttryckt kan man säga att det räcker att arbetsgivaren erbjuder rimliga 

och skäliga rehabiliteringsåtgärder, åtgärderna måste inte verkligen utföras för att 

rehabiliteringsansvaret ska vara uppfyllt. Att åtgärderna som erbjuds ska vara rimliga 

och skäliga är en avvägningsnorm.  

4.5.4 Vilka åtgärder ska vidtas? 

Utifrån de övergripande principerna gällande vilka krav som kan ställas på 

arbetsgivarens arbete med rehabilitering och arbetsanpassning så kan arbetsgivaren 

åläggas att vidta en mängd olika konkreta åtgärder. De åtgärder som arbetsgivaren 

ska vidta kan delas i rehabiliteringsåtgärder som syftar till att stärka den enskildes 

arbetsförmåga respektive åtgärderna för att anpassa arbetet till arbetstagaren, 

arbetsanpassningsåtgärder. 

 
731 För en genomgång av praxis i denna fråga när det rör brandmän, se Johan Holm, ”Ingen eld utan 

rök: Brandmäns arbetsförmåga och arbetsgivarens skyldighet till arbetsanpassning”, i Festskrift till Örjan 

Edström, red. Ruth Mannelqvist, Staffan Ingmanson och Carin Ulander-Wänman (Umeå: Juridiska 

institutionen, Umeå universitet, 2019), s. 193–204. 
732 30 kap. 7 § SFB, se även AD 1993 nr 96. 
733 Se AD 1993 nr 96. Detta gäller i ännu högre grad medicinsk behandling. Av AD 2014 nr 3 får anses 

följa att en arbetstagare kan neka att delta i mer ingripande behandling som har rekommenderats av 

läkare utan att detta är ett brott mot anställningsavtalet. 
734 AD 1993 nr 96. 
735 Se exempelvis AD 1996 nr 144. 
736 Broman, Ericson och Öhrn, Rehabiliteringsansvaret, s. 179. 
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4.5.4.1 Rehabiliteringsåtgärder 

Åtgärder för att stärka den enskildes arbetsförmåga kan vara av många olika slag. 

Exempelvis arbetsträning, utbildning, temporära anpassningar av arbetstider och 

olika psykosociala insatser.737 

En vanlig rehabiliteringsåtgärd är arbetsträning där arbetstagaren deltar i arbetet 

men utan krav på att prestera. Syftet är att arbetstagaren ska få tillbaka sin arbets-

förmåga genom att träna på vissa arbetsuppgifter.738 Även om arbetsträning normalt 

sett utförs på den egna arbetsplatsen så kan särskilt mindre arbetsgivare sakna 

möjligheter att erbjuda arbetsträning på arbetsplatsen. Arbetsgivaren bör då 

medverka till att hitta andra arbetsplatser för arbetsträning och bevilja tjänstledighet 

för arbetstagaren när rehabilitering behöver genomföras utanför arbetsplatsen.739  

Även utbildning och omskolning kan vara en del av rehabiliteringsinsatserna.740 

Arbetsträning, utbildning och omskolning behöver bara erbjudas i den mån det kan 

leda till fortsätt anställning hos arbetsgivaren.741 Att inte delta i utbildning som 

arbetsgivaren har anvisat som nödvändig för att kunna återgå i arbete för att istället 

delta i annan utbildning, innebär att arbetstagaren inte medverkar i sin rehabilitering. 

I sådana fall behöver arbetsgivaren inte vidta ytterligare rehabiliteringsåtgärder.742 

En arbetstagare kan behöva psykosociala stödåtgärder för att kunna återfå sin 

arbetsförmåga. Exempel på stödåtgärder kan vara kontaktperson, handledning och 

stöd, kamratstödjande verksamhet och förlängd introduktionstid.743 Vägledning kan 

också hämtas från Arbetsmiljöverkets föreskrift om organisatorisk och social arbets-

miljö.744 Även om åtgärderna som beskrivs där framförallt är avsedda att vara före-

byggande åtgärder så kan de också vara användbara i en rehabiliteringssituation.745  

De arbetstagare som har behov av psykosocialt stöd kan behöva samma typer av 

åtgärder som bör vidtas vid stark psykiskt påfrestande arbete. Det kan röra sig om 

stöd från handledare, särskild information och utbildning, stöd och hjälp från andra 

 
737 Broman, Ericson och Öhrn, s. 147. 
738 Försäkringskassan, Arbetslivsinriktad rehabilitering, åtkomstdatum 2021-10-20, https://www. 

forsakringskassan.se/sjukvard/sjukdom/arbetslivsinriktad-rehabilitering. 
739 Prop. 1990/91:141, s. 43, se även AD 1993 nr 42. 
740 Se prop. 1990/91:140, s. 46 och prop. 1990/91:141 s. 42, 88.  
741 AD 2006 nr 57. 
742 AD 2006 nr 11. 
743 Allmänna råd till 13 § AFS 1994:1 Arbetsanpassning och rehabilitering (upphävd), råden behandlar 

stödinsatser vid missbruksproblem men liknande insatser torde kunna sättas in även vid andra fall då 

behov av psykosocialt stöd föreligger. Även om föreskriften är upphävd är uppräkningen av exempel 

på åtgärder fortfarande relevant.  
744 AFS 2015:4. 
745 Broman, Ericson och Öhrn, Rehabiliteringsansvaret, s. 152. 
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arbetstagare och tydliga rutiner.746 Även här blir kopplingen mellan de proaktiva och 

reaktiva insatserna tydlig. Samma insatser som verkar förebyggande är ofta de som 

är lämpliga att sätta in i rehabiliterande syfte.  

En åtgärd som ofta vidtas tillsammans med arbetsträning och olika psykosociala 

insatser är tillfälliga anpassningar av arbetstiden. Syftet är att arbetstagaren ska vänja 

sig vid att arbeta i sin egen takt. Redan av Arbetsmiljöverkets föreskrift om organi-

satorisk och social arbetsmiljö följer att arbetsgivaren ska vidta åtgärder för att före-

bygga ohälsa som sammanhänger med arbetstidens förläggning.747 Det är särskilt 

viktigt att anpassa arbetstidens förläggning när det förekommer mycket övertids-

arbete, långa arbetspass eller ojämn fördelning av arbetstiden.748 Bestående behov 

av anpassning av arbetstiden kan snarare ses som en arbetsanpassningsåtgärd än en 

rehabiliteringsåtgärd. 

De rehabiliteringsåtgärder som har redogjorts för ovan är endast exempel på 

åtgärder som kan vara aktuella och åtgärderna måste anpassas efter förhållandena i 

det enskilda fallet. Generellt kan sägas att kravet på arbetsgivaren att vidta rehabili-

teringsåtgärder är ett utfallskrav med inslag av en avvägningsnorm, att rehabilitering 

så långt det är möjligt ska uppnås. Genom att kravet har konkretiserats i föreskrifter 

och i Arbetsdomstolens praxis har det specificerats och består av en mängd proce-

durkrav om vilka åtgärder som bör vidtas för att uppnå målet om rehabilitering av 

den enskilde arbetstagaren. 

Hur länge det är skäligt att kräva att arbetsgivarens rehabiliteringsåtgärder pågår 

är en annan fråga. Av Arbetsdomstolens praxis kan utläsas att åtgärder kan krävas 

av arbetsgivaren under lång tid, i vart fall så länge de förväntas ha någon effekt.749 

Sedan är det ibland svårt att skilja dem från anpassningsåtgärder, vilka kan vara 

åtgärder som ska pågå tills vidare. 

4.5.4.2 Anpassningsåtgärder 

Anpassningsåtgärder är åtgärder som vidtas för att anpassa arbetet till arbetstagarens 

individuella förutsättningar. Skyldigheten att vidta åtgärder för att anpassa arbetet till 

den enskilde arbetstagarens förutsättningar följer av arbetsmiljölagen.750 Exempel på 

anpassningsåtgärder kan vara att arbetsgivaren införskaffar arbetshjälpmedel eller 

 
746 Jfr Allmänna råd till 11 § AFS 2015:4 som behandlar de åtgärder som bör övervägas vid starkt 

psykiskt påfrestande arbete. 
747 12 § AFS 2015:4. 
748 Jfr Allmänna råd till 12 § AFS 2015:4. 
749 Jfr exempelvis AD 1998 nr 57 och AD 2005 nr 105. 
750 3 kap. 3 § andra stycket AML, 2 kap. 1 § andra stycket AML och AFS 2020:5. Se även avsnitt 3.4.6. 
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vidtar förändringar av den fysiska arbetsmiljön. Förändringar kan också behöva 

göras av fördelningen av arbetet, arbetsuppgifter och arbetstider.751 

Arbetsanpassning kan ses som en förebyggande åtgärd som alltid ska vidtas när 

det finns behov av den752 När någon har nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom 

ställs ytterligare krav på arbetsgivaren att vidta arbetsanpassningsåtgärder. Vid 

varaktiga funktionsnedsättningar kan också diskrimineringslagens regler aktualiseras. 

I dessa fall ska arbetsgivaren vidta skäliga åtgärder för att arbetstagaren ska komma 

i en jämförbar situation med arbetstagare utan funktionsnedsättning.753 

Det betyder att arbetsgivaren har ett särskilt stort ansvar att vidta arbets-

anpassningsåtgärder för arbetstagare som har en nedsatt arbetsförmåga på grund av 

sjukdom. Arbetsanpassningsåtgärderna ska vidtas i samverkan med berörda arbets-

tagare och företrädare för arbetstagarna.754 Även om ansvaret för arbetsanpassning 

är långtgående så är inte syftet med bestämmelserna att kräva att varje arbetsuppgift 

anpassas till varje enskild individ. I vissa fall är det i stället lämpligare att arbets-

tagaren omplaceras till andra arbetsuppgifter. Omplaceringar måste dock vara 

skäliga att vidta enligt lagen om anställningsskydd.755 

En anpassningsåtgärd kan vara att arbetstagaren får olika typer av tekniska 

arbetshjälpmedel för att underlätta arbetet. Arbetshjälpmedel kan exempelvis vara 

anpassade arbetsstolar, särskild belysning, arm- och handledstöd och lyft-

anordningar för att minska belastning.756 Arbetshjälpmedel kan vara av många olika 

slag och det är här inte meningsfullt att göra en uttömmande uppräkning av alla typer 

av hjälpmedel. Hur långt arbetsgivarens skyldighet sträcker sig när det gäller att 

införskaffa hjälpmedel beror på vad som anses skäligt. Här spelar tekniska och 

ekonomiska faktorer in samt om hjälpmedlen förväntas innebära att arbetstagaren 

blir varaktigt hjälpt.757  

För en arbetstagare med nedsatt arbetsförmåga kan en varaktig anpassning av 

arbetstiden vara nödvändig för rehabiliteringen. Såväl hur arbetstiden är förlagd som 

hur hög sysselsättningsgrad som arbetstagaren har kan behöva anpassas. I ett fall 

ansåg Arbetsdomstolen det som skäligt att kräva av en arbetsgivare att erbjuda 

 
751 Allmänna råd till 6 § AFS 2020:5. 
752 Se avsnitt 3.4.6. 
753 1 kap. 4 § 3 p. diskrimineringslagen. Se avsnitt 4.4 ovan.  
754 7 § AFS 2020:5 och 6 kap. 4 § AML. 
755 Se 7 § andra stycket LAS, jfr prop. 1990/91:140, s. 136, se även avsnitt 4.5.3.1. 
756 Broman, Ericson och Öhrn, Rehabiliteringsansvaret, s. 152. 
757 AD 1982 nr 99.  
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arbetstagaren i behov av anpassning ett schema på halvtid med arbete på efter-

middagar.758 Vid nedsatt arbetsförmåga kan det också vara så att arbetstagaren är 

skyldig att acceptera en omreglering av anställningsavtalet till en arbetstid som 

motsvarar arbetsförmågan.759 

Om inte andra anpassningsåtgärder är tillräckliga så kan arbetsgivaren behöva 

erbjuda arbetstagaren andra arbetsuppgifter. Det kan ibland kräva viss omorganisat-

ion eller omplacering av arbetstagaren.760 Hur långt skyldigheten att omorganisera 

verksamheten i varje enskilt fall sträcker sig, kan avgöras först efter en avvägning 

mellan förhållandena hos arbetsgivaren och arbetstagarens förutsättningar.761 När 

avvägningen ska göras så aktualiseras de principer som har nämnts ovan. Av särskild 

betydelse är principerna att arbetsgivaren inte är skyldig att utvidga sin verksamhet 

och att omfördelningen av arbetsuppgifter inte ska riskera någon annan arbets-

tagares hälsa. Det leder till att skyldigheten att erbjuda nya arbetsuppgifter till stor 

del påverkas av hur arbetsgivarens verksamhet är organiserad och hur omfattande 

verksamhet arbetsgivaren bedriver.762 

I första hand ska arbetstagaren erbjudas nya arbetsuppgifter inom ramen för 

anställningen. Om detta inte är tillräckligt eller inte är möjligt så har arbetsgivaren en 

skyldighet att överväga omplacering innan en uppsägning sker.763 Det avgörande för 

om omplacering måste ske är om det finns ett ledigt arbete med arbetsuppgifter som 

arbetstagaren kan klara av. Här kan den bristande arbetsförmågan, som var skälet till 

att arbetsgivaren måste vidta rehabiliterings och arbetsanpassningsåtgärder, leda till 

att det inte är skäligt att kräva att arbetsgivaren erbjuder arbetstagaren omplacering. 

4.6 Reaktiva krav och argumentationsmodeller 

Hur ska då de reaktiva krav som ställs på arbetsgivaren förstås? Det finns övergri-

pande krav om att arbetsgivaren ska ha en organisation för arbetsanpassning och 

rehabilitering. Hur organisationen ska se ut och verka finns det mycket lite anvis-

ningar om vilket gör att kravet i det närmaste är en allmän skyldighet. 

När det gäller kraven på att vidta åtgärder i förhållande till den enskilde arbets-

tagaren har Arbetsdomstolens praxis tydliggjort vilka åtgärder som måste vidtas i 

 
758 AD 2013 nr 78. 
759 AD 2010 nr 3, se även Broman, Ericson och Öhrn, Rehabiliteringsansvaret, s. 155 ff. 
760 Prop. 1990/91:141, s. 42 f och prop. 1990/91:140, s. 51 f. 
761 AD 1993 nr 42. 
762 Se Holm, ”Ingen eld utan rök: Brandmäns arbetsförmåga och arbetsgivarens skyldighet till 

arbetsanpassning”. 
763 7 § andra stycket LAS.  
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rehabiliteringsarbetet. Genom denna praxis har avvägningsnormen om att upp-

sägning bara får ske om det finns saklig grund konkretiserat till att i rehabiliterings-

fallet innebära mer specifika krav. Även de arbetsanpassningsåtgärder som ska vidtas 

har preciserats genom denna praxis. Ur praxis kan en mängd andra krav utläsas, som 

i vissa fall är utfallskrav och i vissa fall är procedurkrav.  

Av praxis kan utläsas att den målrationella argumentationsmodellen i de allmänna 

skyldigheterna och intresseavvägningsargumentationen i avvägningsnormerna 

gällande det reaktiva ansvaret har till viss del ersatts av processrationell argumentat-

ion med procedurkrav. Vilken betydelse det kan ha för möjligheterna för rättsligt 

genomdrivande av kraven analyseras i kapitel 9.  
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5 Genomdrivande genom förelägganden 

Det ställs, som har visats ovan, omfattande krav på arbetsgivaren gällande arbets-

miljö och rehabilitering. Men, bara för att ett krav ställs är det inte säkert att det kan 

genomdrivas rättligt. Kravet behöver ha koppling till någon rättslig mekanism för 

att kunna genomdrivas. Saknas denna koppling finns det risk att kravet förlorar i 

rättslig betydelse.764 Rättsregler vilka kan överträdas utan rättsliga konsekvenser bru-

kar kallas för lex imperfekta för att betona att de är något som saknas i regeln.765 

Detta innebär inte att det bara är krav med tydligt utpekade sanktioner, där en 

enkel pliktnorm kan konstrueras, som är rättsligt betydelsefulla. Kopplingen mellan 

krav och sanktioner kan vara mer komplicerad och rättsligt genomdrivande kan ske 

på andra sätt än med hjälp av sanktioner. 

I analysen av mekanismerna behandlas vilken betydelse kravens innehåll och ut-

formning, kravens typ, har för möjligheterna till genomdrivande. Med kravtyp avses 

här om ett krav kan klassificeras som specifikationskrav, utfallskrav, procedurkrav 

respektive allmän skyldighet. Med specifikationskrav avses krav som anger exakt vad 

en arbetsgivare ska göra för att uppfylla kravet och föreskriver ofta en specifik tek-

nisk metod som måste följas. Utfallskrav anger i stället ett resultat som ska uppnås 

men överlåter åt arbetsgivaren att välja medel för att uppnå dessa mål. Procedurkrav 

pekar varken ut metod eller mål utan fastställer vilken process som ska användas för 

att identifiera och hantera arbetsmiljöproblem. Allmänna skyldigheter är övergripande 

krav av principkaraktär som inte innehåller specifika mål som ska uppnås eller me-

toder för att göra detta.766 

I detta och kapitel 6–8 kommer att redogöras för både offentligrättsligt och civil-

rättsligt genomdrivande. En utgångspunkt i analysen av genomdrivande-

mekanismerna är att det är deras funktion att förebygga överträdelser av kraven som 

är av intresse. Sanktioner eller andra typer av genomdrivande kan också fylla andra 

viktiga funktioner såsom att verka reparativt, men dessa aspekter av genomdrivande-

mekanismerna kommer endast att behandlas översiktligt. 

Offentligrättsligt genomdrivande kan delas upp i olika typer. En indelning kan 

vara i administrativt respektive straffrättsligt genomdrivande.767 Det administrativa 

 
764 Även krav som inte kan genomdrivas direkt kan ha viss betydelse genom att de får betydelse för 

tolkningen av andra krav, vilka kan genomdrivas.  
765 Se avsnitt 2.5. 
766 För mer om indelningen i kravtyper, se avsnitt 2.8. 
767 Se exempelvis Ds 2013:11, Ändringar i bestämmelser om straff och administrativa sanktioner vid fiske.  
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genomdrivandet består framför allt av Arbetsmiljöverkets förelägganden och förbud 

samt de sanktionsavgifter som kan dömas ut vid vissa överträdelser av kraven.  

Förelägganden, med eller utan vite, är en betydelsefull genomdrivandemekanism 

av kraven och behandlas i detta kapitel. I analysen av förelägganden så behandlas 

också några offentligrättsliga principer som är av betydelse för alla offentligrättsliga 

sanktioner. Här kan framhållas de speciella rättssäkerhetshänsyn som gäller vid 

ingripande av det offentliga, där särskilt legalitetsprincipen är av central betydelse. 

För att undvika onödiga upprepningar behandlas dock principerna utförligt endast i 

detta kapitel och därefter översiktligt. Före redogörelsen för förelägganden så 

behandlas också Arbetsmiljöverkets inspektioner, då de i normalfallet företas innan 

ett föreläggande formuleras eller en sanktionsavgift döms ut. 

Efter kapitlet om förelägganden följer ett kapitel om sanktionsavgifter, en allt 

viktigare genomdrivandemekanism inom arbetsmiljörätten. Sanktionsavgifter är en 

administrativ sanktion, men som uppvisar stora likheter med straffrättsliga sankt-

ioner.768 

Det straffrättsliga genomdrivandet består framför allt av reglerna om arbets-

miljöbrott i brottsbalken samt av olika direkt straffsanktionerade regler, som åter-

finns i ibland annat arbetsmiljölagen och arbetstidslagen. I kapitlet om straffrättsliga 

sanktioner behandlas såväl straff i egentlig mening som särskilda rättsverkningar av 

brott, företagsbot och förverkande.  

Kraven på arbetsgivaren kan inte bara genomdrivas offentligrättsligt. Det finns 

också vissa civilrättsliga möjligheter att genomdriva kraven. I kapitlet om civilrättsligt 

genomdrivande behandlas samverkan, arbetsrättsligt genomdrivande, skadestånd 

och diskrimineringsersättning. 

5.1 Inspektioner och rådgivning 

Arbetsmiljöverket är den myndighet som har huvudansvaret för att övervaka efter-

levnaden av arbetsmiljöreglerna. Arbetsmiljöverket bedriver tillsyn inom arbets-

miljölagens område.769 Tillsynen ska bevaka att arbetsgivarna planerar och bedriver 

sin verksamhet på ett sådant sätt att arbetsmiljökraven följs. Det ska eftersträvas att 

tillsynen betraktar de inspekterade verksamheterna ur ett helhetsperspektiv.770 

 
768 I praxis från Europadomstolen behandlas sanktionsavgifter som straffrättsliknande sanktioner och 

samma typ av rättssäkerhetsgarantier ställs på sanktionsavgifter som på straff i formell mening, se 

avsnitt 6.1.  
769 7 kap. 1 § AML. 
770 15 § AMF.  
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Arbetsmiljöverket bildades 1 januari 2001 genom att myndigheterna Arbetar-

skyddsstyrelsen och Yrkesinspektionen slogs samman.771 Myndighetens tillsyn är av 

central betydelse för att genomdriva de krav på arbetsmiljön som uppställs i arbets-

miljölagen, arbetstidslagen och relaterade författningar.  

Myndigheten ska hjälpa, stödja och kontrollera att arbetsmiljöreglerna följs för 

att förebygga att arbetstagare drabbas av olyckor eller ohälsa. Fokus ligger på före-

byggande åtgärder snarare än på att straffa arbetsgivare som bryter mot reglerna. 

Arbetsmiljöverket inspekterar arbetsplatser både rutinmässigt och efter tips från 

allmänheten eller arbetstagare. Även när skyddsombud vänder sig till Arbetsmiljö-

verket och begär att förbud eller föreläggande ska meddelas enligt 6 kap. 6 a § arbets-

miljölagen för att åtgärda brister i arbetsmiljön kan Arbetsmiljöverket besluta att 

inspektera en arbetsplats. Detsamma gäller om ett skyddsombud har stoppat arbete 

enligt 6 kap. 7 § arbetsmiljölagen.772 

Om Arbetsmiljöverket vid en inspektion finner brister i arbetsmiljön försöker 

Arbetsmiljöverket i de flesta fall få arbetsgivaren att frivilligt rätta till dessa brister. 

Efter inspektionen skrivs ett inspektionsmeddelande. I den mån Arbetsmiljöverket 

har funnit brister i arbetsmiljön på den inspekterade arbetsplatsen så kan inspekt-

ionsmeddelandet innehålla krav på åtgärder. Räcker det inte att uppmärksamma 

arbetsgivaren på bristerna för att åstadkomma rättelse kan Arbetsmiljöverket före-

lägga arbetsgivaren att vidta åtgärder för att säkerställa att en god arbetsmiljö uppnås. 

Sådana förelägganden förenas ofta med ett hot om vite som kan dömas ut om 

åtgärderna inte vidtas.773 

Är bristerna som upptäcks av sådant slag att de är straffsanktionerade eller 

belagda med sanktionsavgift så kan anmälan till åklagare eller beslut om sanktions-

avgifter förekomma. Men i de allra flesta fall förekommer inga andra åtgärder från 

Arbetsmiljöverkets sida än att ett inspektionsmeddelande med krav på åtgärder, 

skrivs och delges arbetsgivaren.774 Inspektionsmeddelandet kan i sig ha en rättslig 

betydelse. Om åtgärder i ett inspektionsmeddelande inte efterlevs och en arbets-

tagare därefter drabbas av ohälsa, vilken hade kunnat förebyggas om åtgärderna hade 

vidtagits, kan underlåtenheten att vidta åtgärder vara straffbar som arbets-

miljöbrott.775 

 
771 Se prop. 1999/00:141, Lag om ändring i arbetsmiljölagen m.m., och SFS 2000:764. 
772 Ericson, Arbetsmiljölagen, s. 262. 
773 Arbetsmiljöverket, Så går en inspektion till, åtkomstdatum 2018-03-15, https://www.av.se/ 

arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/inspektioner-utredningar-och-kontroller/inspektion/sa-gar-en-

inspektion-till/. 
774 Arbetsmiljöverket, Så går en inspektion till. 
775 För mer om detta, se avsnitt 7.3.2. 
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I Arbetsmiljöverkets egna beskrivningar framhålls inspektionsverksamheten 

närmast som en stöttande och rådgivande verksamhet. Exempel på detta syns i 

formuleringar som: ”Arbetsgivaren och skyddsombudet har under inspektionen 

möjlighet att ställa frågor så att det fortsatta arbetet med att förbättra arbetsmiljön 

underlättas” eller ”Vi försöker i första hand få arbetsgivarna att frivilligt rätta till 

arbetsmiljöbristerna.”776 

Även statistiken över Arbetsmiljöverkets verksamhet visar på att det är ovanligt 

att arbetsgivare föreläggs att vidta åtgärder. Under år 2019 utfördes 27 715 inspekt-

ioner men endast 1 806 förelägganden och förbud utfärdades, 199 åtalsanmälningar 

gjordes och 1 551 sanktionsavgifter uttogs.777  

Hur ska det tolkas att så få av inspektionerna leder till att förelägganden utfärdas? 

Hydén anser att det är svårt att utkräva rättsligt ansvar inom arbetsmiljörätten liksom 

inom andra områden med intervenerande lagstiftning.778 Steinberg drar dock en 

annan slutsats av att antalet utdömda sanktioner på området är få. Det faktum att 

endast en bråkdel av inspektionsmeddelandena med krav leder till förelägganden 

eller förbud tolkar hon som att kraven i inspektionsmeddelandena oftast följs.779  

Att risken för en arbetsgivare att drabbas av vitesförelägganden eller andra 

sanktioner är låg tycks uppenbart, men det kan också vara så att Arbetsmiljöverkets 

tillsyn i de flesta fall leder till att arbetsgivaren åtgärdar problemen vilket gör att 

sanktioner inte är nödvändiga. Dock kan ifrågasättas hur avskräckande ett möjligt 

framtida vitesföreläggande är för arbetsgivare som inte har varit föremål för 

inspektion? Då inspektioner inte sker ofta blir inte hotet om sanktioner särskilt 

effektivt.780 När en inspektion väl genomförs som leder till att ett vitesföreläggande 

utfärdas rättar sig arbetsgivaren i allmänhet efter kraven i föreläggandet. Att de 

 
776 Arbetsmiljöverket, Så går en inspektion till. Detta gäller informationen om inspektioner. När 

sanktionsavgifter beskrivs är tonen en annan: ”Det kan bli dyrt att strunta i arbetsmiljön – du som 

arbetsgivare kan få sanktionsavgifter på upp mot 1 miljon kronor om du bryter mot arbetsmiljöregler.” 

Arbetsmiljöverket, Böter, straff och sanktionsavgifter, åtkomstdatum 2018-03-16, https://www.av.se/ 

arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/boter-straff-och-sanktionsavgifter/. 
777 Arbetsmiljöverket, Årsredovisning 2020, s. 18 ff. Under år 2020 var Arbetsmiljöverkets verksamhet 

stark påverkad av covid-19 pandemin, varför statistiken för år 2019 redogörs för här.  
778 Hydén, ”Hur får vi en bättre arbetsmiljö? Om strategier i arbetsmiljölagstiftningen över tid och vad 

vi kan lära av det”, s. 131. Hydén skriver inte specifikt om förelägganden utan exemplet är istället att 

en liten andel av alla anmälningar leder till åtal och av dessa åtal så leder endast en liten andel till fällande 

dom. 
779 Steinberg, ”Brott mot arbetsmiljölagen - sanktioner främst för industriarbetarnas behov”, s. 174. 
780 Jfr Carl Hampus Lyttkens, ”Incentives in Swedish Work Environment Regulation”, Safety Science, nr 

3 1994, s. 165.  
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vitesförelägganden som utfärdas följs i stor utsträckning framkommer av att antalet 

utdömda viten är lågt i förhållande till antalet utfärdade förelägganden.781 

Inspektionerna kan genomdriva kraven genom att de är ett förstadium till före-

lägganden och många arbetsgivare väljer att rätta sig efter inspektionsmeddelandena 

i stället för att utsättas för ett föreläggande om att vidta vissa åtgärder. Under 

inspektionen agerar Arbetsmiljöverket framförallt som kontrollinstans och tillsyns-

myndighet. Under inspektionerna ger Arbetsmiljöverket också råd, stöd och tips om 

hur arbetsmiljöarbetet kan utföras. På detta sätt verkar Arbetsmiljöverket också som 

en kunskapsmyndighet som har kännedom om ”best practice” på arbetsmiljö-

området och kan dela med sig av denna kunskap till arbetsgivarna. Denna funktion 

av Arbetsmiljöverkets arbete kan vara nog så betydelsefull, särskilt för mindre 

företag som kanske inte alltid har tillräcklig expertis på arbetsmiljöområdet. Här kan 

Arbetsmiljöverket och arbetsmiljöregleringen verka för att verksamheten ska 

bedrivas effektivt, inte bara samhällsekonomiskt utan också privatekonomiskt för 

den enskilde arbetsgivaren. På så vis kan Arbetsmiljöverkets agerande minimera 

såväl negativa interna effekter som negativa externa effekter av arbetsgivarens verk-

samhet.782  

Frågan är dock hur väl dessa dubbla funktioner av inspektionerna samspelar med 

varandra. För att de råd och stöd som Arbetsmiljöverket kommer med ska vara så 

relevanta som möjligt krävs att den inspekterade arbetsgivaren delar med sig av 

brister och svårigheter i verksamheten. Men bristerna och svårigheterna kan vara 

sådana att de leder till skarpare ingripanden från Arbetsmiljöverket, i värsta fall i 

form av sanktionsavgifter eller åtalsanmälningar. Det innebär att det inte alltid ligger 

i arbetsgivarens kortsiktiga intresse att fullt ut dela med sig av förhållandena på 

arbetsplatsen. Det kan försvåra möjligheterna för Arbetsmiljöverket att uppfylla sin 

stöttande och rådgivande roll.783 

Inspektioner bör alltså ses som ett förstadium till andra typer av offentligrättsligt 

genomdrivande. Under inspektioner kan alla krav på arbetsgivaren, gällande arbets-

miljö och rehabilitering som Arbetsmiljöverket har tillsyn över, bli föremål för 

granskning.784 Kravtypen saknar här betydelse för om ett visst förhållande kan be-

handlas under inspektionen. Om det sedan kan följa någon sanktion för överträdel-

ser av kraven är en annan fråga där kravtypen kan vara av avgörande betydelse.  

 
781 Prop. 2012/13:143, Effektivare sanktioner för arbetsmiljö- och arbetstidsreglerna, s. 49.  
782 Jfr avsnitt 2.7.4. 
783 Generellt om denna typ av dilemman inom tillsyn, se Ida Asplund, Den enskildes rättssäkerhet i 

individnära tillsyn (Umeå: Juridiska institutionen, Umeå universitet, 2021), s. 60 ff. 
784 Värt att notera att Arbetsmiljöverket inte har tillsyn över samverkansreglerna, se följande avsnitt 

och avsnitt 9.1.1. 
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5.2 Förelägganden och förbud 

Arbetsmiljöverket får mot arbetsgivare utfärda de förelägganden eller förbud som 

behövs för att säkra efterlevnaden av arbetsmiljölagen och arbetstidslagen.785 

Diskrimineringsombudsmannen har också i vissa fall en möjlighet att framställa ett 

yrkande om att förelägga en arbetsgivare vid vite att vidta åtgärder.786 Förelägganden 

och förbud kan även riktas mot staten som arbetsgivare.787 I förarbetena till arbets-

miljölagen framhålls att sanktioner för överträdelser av arbetsmiljöregler i stort sätt 

bara inträder om Arbetsmiljöverket har utfärdat ett föreläggande.788 Även om 

sanktionsavgifter har tillkommit på området sedan dess är alltjämt förelägganden av 

central betydelse för möjligheterna till genomdrivande av arbetsmiljöreglerna.  

Inom den allmänna förvaltningsrätten görs ingen skillnad på förbud och före-

lägganden utan förbud anses omfattas av termen föreläggande.789 Ett förbud är 

detsamma som ett föreläggande om att inte handla på ett visst sätt.790 I den fortsätta 

framställningen kommer därför termen föreläggande användas för att beteckna såväl 

förelägganden som förbud.  

Förelägganden är rättsligt bindande men vilka konsekvenser en överträdelse av 

ett föreläggande får beror på om det är förenat med vite eller ej. De flesta 

förelägganden är förenade med vite för att garantera att de efterlevs. Förelägganden 

som inte är förenenade med vite kan leda till straffansvar om de inte följs.791 

Sanktionen för att bryta mot ett föreläggande eller förbud är därför antingen ansvar 

för brott mot arbetsmiljölagen eller att ett vite döms ut.792  

Då samverkansreglerna är civilrättsliga regler kan de inte bli föremål för före-

lägganden eller andra ingripanden från Arbetsmiljöverket.793 Där har i stället det 

 
785 7 kap. 7 § första stycket AML. Bestämmelsen ger rätt att utfärda förelägganden mot den som är 

skyddsansvarig enligt 3 kap. 2–12 §§, 5 kap 3 § första stycket eller 7 kap. 6 §, och gäller därför inte bara 

arbetsgivaren. Se även 22 § arbetstidslagen. 
786 4 kap. 5 § diskrimineringslagen. Framställan görs till Nämnden mot diskriminering. Om 

Diskrimineringsombudsmannen inte använder sig av denna möjlighet så finns också en möjlighet för 

central arbetstagarorganisation bunden av kollektivavtal att göra framställan om aktiva åtgärder. 
787 7 kap. 7 § andra stycket AML och 22 § andra stycket arbetstidslagen.  
788 Prop. 1976/77:149, s. 367. 
789 Ibland förekommer termen förbudsföreläggande på förelägganden som innebär förbud.  
790 Frasen ”x förbjuds att göra y” kan omformuleras och behålla sin betydelse genom frasen ”x 

föreläggs att inte göra y”.  
791 8 kap. 1 § AML. Se avsnitt 7.3.2.  
792 Att inte följa ett föreläggande eller förbud kan också ha betydelse för bedömningen av om någon 

har gjort sig skyldig till arbetsmiljöbrott eller ej, se avsnitt 7.3.  
793 Prop. 1976/77:149, s. 422, se även Gullberg och Rundqvist, Arbetsmiljölagen i lydelse den 1 juli 2018, 

s. 243 och 306 och Ericson, Arbetsmiljölagen, s. 235. 
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särskilda sanktionssystemet med skadestånd företräde.794 Det skulle för övrigt vara 

svårt att formulera meningsfulla förelägganden för att tvinga fram samverkan.795 

Av bestämmelserna i arbetsmiljölagen är det lätt att få intrycket att Arbetsmiljö-

verket har i närmaste obegränsade möjligheter att förelägga arbetsgivare att vidta 

åtgärder för att uppnå en god arbetsmiljö. Kraven på arbetsgivaren är mycket gene-

rella, och Arbetsmiljöverket har getts vida ramar att utfärda förelägganden genom 7 

kap. 7 § arbetsmiljölagen där anges att ”de förelägganden och förbud som behövs 

för att säkra efterlevnaden av arbetsmiljölagen” får utfärdas. 

Vahlne Westerhäll har hävdat att bestämmelsen är vag och mångtydig och att den 

ger Arbetsmiljöverket fullständig makt att avgöra när behov föreligger och när det 

inte gör det.796 Denna uppfattning kan dock diskuteras, för även om bemyndigandet 

är mycket vidsträckt, så begränsas det av de intresseavvägningar som ska göras när 

krav ställs på arbetsgivaren med stöd av arbetsmiljölagen samt av generella förvalt-

ningsrättsliga principer som legalitetsprincipen, proportionalitetsprincipen och lik-

hetsprincipen.797 Stadgandet i 7 kap. 7 § arbetsmiljölagen kan också tolkas som att 

det bara är förelägganden som det finns behov av som får utfärdas, och att det därför 

är avsett som en begränsning av Arbetsmiljöverkets rätt att utfärda förelägganden.798 

Att märka är att en liknande rätt att utfärda förelägganden finns även inom 

exempelvis miljöområdet, se 26 kap. 9 § miljöbalken (1998:808): ”En 

tillsynsmyndighet får i det enskilda fallet besluta om de förelägganden och förbud 

som behövs för att denna balk samt föreskrifter, domar och andra beslut som har 

meddelats med stöd av balken ska följas.” Inom andra områden, exempelvis med 

stöd av plan- och bygglagen (2010:900) är möjligheterna att utfärda förelägganden 

dock något mer specificerade, se 15–26 §§ plan- och bygglagen. Ett generellt 

bemyndigande att utfärda förelägganden finns i 7 kap. 12 § lag (2018:2088) om tobak 

och liknande produkter. Där är dock själva området som lagen reglerar inte lika 

omfattande som arbetsmiljölagen eller miljöbalken. Sammanfattningsvis är dock inte 

det generella bemyndigandet för Arbetsmiljöverket att utfärda förelägganden unikt 

för en tillsynsmyndighet. Det som verkligen skiljer ut Arbetsmiljöverkets 

bemyndigande att utfärda förlägganden från andra tillsynsmyndigheters 

bemyndiganden är att Arbetsmiljöverket också är normgivare på området.799 

 
794 SOU 2006:44, s. 73 och Ericson, Arbetsmiljölagen, s. 235. Se även 6 kap. 11 §§ AML. 
795 SOU 2006:44, s. 74. 
796 Vahlne Westerhäll, ”Prevention och sanktion på arbetsmiljöområdet”, s. 416.  
797 Se nedan.  
798 Se avsnitt 5.6. 
799 Se not 808. 
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Intresseavvägningen enligt arbetsmiljölagen har behandlats ovan i avsnitt 3.3. 

Den innebär att kraven som ställs på att förbättra arbetsmiljön inte får vara orimliga 

i förhållande till resultaten av åtgärderna.800 Hänsyn ska också tas till arbetets natur 

där olika höga krav på arbetsmiljön kan ställas på olika typer av arbeten. 801 I de fall 

andra rättsliga krav står i konflikt med arbetsmiljökraven måste de olika intressena 

avvägas mot varandra efter deras respektive tyngd. 802  

De förvaltningsrättsliga principer och rättssäkerhetskrav som framför allt aktua-

liseras när Arbetsmiljöverket utfärdar förelägganden är legalitetsprincipen, 

objektivitets- och likhetsprincipen, proportionalitetsprincipen samt kravet på tydlig-

het och precision.803 

5.3 Legalitetsprincipen och förelägganden 

Gemensamt för det offentligrättsliga genomdrivandet är de speciella rättssäkerhets-

hänsyn som gäller vid ingripande av det offentliga. Här är legalitetsprincipen av 

särskilt intresse. 

I 1 kap. 1 § regeringsformen (RF) stadgas att: ”Den offentliga makten utövas 

under lagarna.” Denna konstitutionella legalitetsprincip innebär att normbundenhet 

till skillnad från godtycke ska råda vid offentlig maktutövning. Legalitetsprincipen är 

av särskild betydelse inom betungande offentligrättslig lagstiftning, exempelvis när 

det gäller straffrättsliga sanktioner, sanktionsavgifter och arbetsmiljölagens krav på 

arbetsgivaren att vidta arbetsmiljöåtgärder samt Arbetsmiljöverkets möjligheter att 

vidta tvångsåtgärder såsom förelägganden och förbud.804 Principen är viktig då den 

skyddar enskilda från ingripande från det allmänna som inte har stöd i rätts-

ordningen.  

Även om legalitetsprincipen uppställer liknande krav på all normgivning och 

rättstillämpning som är betungande för den enskilde, så skiljer sig ändå tolkningarna 

av legalitetsprincipen åt mellan straffrätten, skatterätten och den allmänna förvalt-

ningsrätten. Det kan därför vara befogat att tala om legalitetsprinciper i plural snarare 

 
800 Prop. 1976/77:149, s. 253, se även prop. 1993/94:186, s. 24. 
801 2 kap. 1 § första stycket AML och prop. 1976/77:149, s. 58 och 220. 
802 Prop. 1976/77:149, s. 220. 
803 För en grundlig genomgång av de legala kraven som ställs på förelägganden se Andersson, Lagom 

krav på arbetsmiljön, se även Vahlne Westerhäll, ”Prevention och sanktion på arbetsmiljöområdet”. 
804 Legalitetsprincipen är särskilt betydelsefull inom straffrätten och skatterätten, se Jan-Olof Sundell, 

”Legalitetsprincipen inom svensk straffrättshistoria”, Juridisk tidskrift vid Stockholms universitet, nr 3 

1994/95, s. 95–112 och Anders Hultqvist, Legalitetsprincipen vid inkomstbeskattningen (Stockholm: 

Juristförlaget, 1995).  
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än om en enda legalitetsprincip.805 På ett allmänt plan kan legalitetsprincipen 

beskrivas som att den består av tre delar, föreskriftskravet, retroaktivitetsförbudet 

och obestämdhetsförbudet. Legalitetsprincipens delar är av olika vikt inom 

exempelvis den allmänna förvaltningsrätten respektive straffrätten.806  

Föreskriftskravet kallas även lex scripta-kravet. Kravet innebär att för att det all-

männa ska få företa åtgärder måste det finnas en föreskrift till stöd för detta.807 Det 

innebär också att normgivning inom det område där kravet gäller måste ske genom 

föreskrifter. Om andra än lagstiftaren har rätt att utfärda normer måste det framgå 

tydligt i grundlagen. Inom arbetsmiljörätten är riksdagen den primära norm-

givaren.808 

 
805 Se Åhman, ”Legalitetsprincipen i en ny förvaltningslag”, s. 458, se även Andersson, Lagom krav på 

arbetsmiljön, s. 110. 
806 Se Carl Lebeck, Legalitetsprincipen i förvaltningsrätten, (Stockholm: Norstedts Juridik, 2018), s. 58 ff. 

Han talar också om ett fjärde krav: publicitet – att normgivningen ska vara offentlig och tillgänglig – 

men det saknas anledning att närmare beröra detta krav här. Även den skatterättsliga legalitetsprincipen 

anses innehålla samma fyra delar, se Anders Hultqvist, ”Om bestämdhetskravet i legalitetsprincipen”, 

Skattenytt, nr 10 2016, s. 732.  
807 Föreskriftskravet kan sägas följa av 1 kap. 1 § RF. 
808 I 8 kap. 2 § 2 p. RF stadgas att föreskrifter om förhållandet mellan enskilda och det allmänna ska 

meddelas genom lag om de avser skyldigheter för enskilda eller andra ingrepp i enskildas personliga 

eller ekonomiska förhållanden. Enligt 8 kap. 3 § RF får riksdagen dock delegera de flesta av dessa frågor 

till regeringen. Riksdagen kan också medge att regeringen bemyndigar förvaltningsmyndighet att 

meddela föreskrifter i dessa frågor, 8 kap. 10 § RF. Tidigare framgick av 8 kap. 7 § RF att riksdagen 

hade möjlighet bemyndiga regeringen att meddela förordningar ”om skydd för liv, personlig säkerhet 

eller hälsa”. Ändringen av delegationsbestämmelserna var inte avsedda att innebära någon saklig 

ändring, men kunde förväntas vidga delegationsmöjligheterna i viss mån, framför allt gällande det 

kommunala området, se prop. 2009/19:80, En reformerad grundlag, s. 223. I 4 kap. 10 § AML finns ett 

bemyndigande för regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att meddela ytterligare 

föreskrifter på arbetsmiljöområdet. I 18 § AMF bemyndigas Arbetsmiljöverket att utfärda föreskrifter 

i en mängd olika situationer. Detta innebär att delegation kan ske inom arbetsmiljörätten. Intressant är 

dock att arbetsmiljöbestämmelserna så tydligt ses som syftande på förhållandet mellan enskilda och det 

allmänna (8 kap. 2 § 2 p RF) och inte enskildas ekonomiska förhållanden inbördes (8 kap. 2 § 1 p. RF). 

Delegation under 1 p. är inte tillåten enligt RF. Frågan är om detta bör innebära att normgivning som 

utfärdats med stöd av dessa bestämmelser inte bör ha några civilrättsliga konsekvenser? Här kan 

ifrågasättas om det verkligen är så att arbetsmiljöbestämmelserna bara behandlar förhållandet mellan 

det allmänna och den enskilde. Ingripanden av Arbetsmiljöverket för att upprätthålla kraven i 

arbetsmiljölagen tillhör tveklöst förhållandet mellan det allmänna och den enskilda. Dock har kraven 

på arbetsmiljön också betydelse för bedömningen av om saklig grund för uppsägning gäller vid 

sjukdom, se avsnitt 4.3. Frågan om vad som är saklig grund för uppsägning är en civilrättslig reglering 

grundad i 8 kap. 2 § 1 p. RF och där har riksdagen ingen möjlighet att delegera normgivningsmakt till 

regeringen. Arbetsmiljöregler begränsar också arbetstagarnas lydnadsplikt och arbetsgivarens 

ledningsrätt – vilket också det är en civilrättslig reglering. Detta visar på att det kan vara svårt att 

upprätthålla en indelning där regler antingen ses som civilrättsliga eller offentligrättsliga. För mer om 
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Legalitetsprincipen innebär också ett retroaktivitetsförbud, vilket innebär att 

föreskrifter inte får göras gällande retroaktivt till nackdel för den enskilde. Retroak-

tivitetsförbudet gäller inte på alla rättsområden, varför det kan vara befogat att 

snarare tala om begränsningar av retroaktivitet i rättstillämpningen.809 Inom straff-

rätten upprätthålls ett strikt retroaktivitetsförbud.810 Inom förvaltningsrätten gäller 

att retroaktivitet normalt sätt inte bör godtas för normgivning som är betungande 

för den enskilde.811  

Vidare gäller ett krav på lex certa, det vill säga ett bestämdhetskrav eller obestämd-

hetsförbud. Detta innebär ett krav på att föreskrifter måste vara rimligt begripliga 

och precisa i sitt innehåll. Det innebär också krav på begriplighet och precision.812 

Obestämdhetsförbudet anses ofta innefatta ett krav på att lagstiftning som är 

betungande för den enskilde måste tolkas restriktivt. Inom straffrätten talas om ett 

analogiförbud.813 Inom den allmänna förvaltningsrätten anses däremot inte något 

analogiförbud råda.814 Obestämdhetsförbudet är inte helt tydligt i sitt innehåll.815 

Pålsson har påpekat att bestämhetskravet är obestämt till sin natur: ”Legalitets-

principen uppfyller i själva verket inte sitt eget bestämdhetskrav.”816 Hultqvist 

framhåller att bestämdhetskravet är nära kopplat till föreskriftskravet. Ett krav på 

stöd i föreskrifter är tämligen meningslöst om föreskrifterna får vara hur obestämda 

som helst.817 

 
detta se (med referenser) Tom Madell, Det allmänna som avtalspart: särskilt avseende kommuns kompetens att 

ingå avtal samt avtalens rättsverkningar (Stockholm: Norstedts Juridik, 1998), s. 41 ff. 
809 Inom förvaltningsrätten råder inget lagstadgat retroaktivitetsförbud och viss retroaktivitet har också 

godtagit i praxis, se Wiweka Warnling-Nerep, ”Till frågan om legalitet och retroaktivitet i svensk rätt”, 

Juridisk tidskrift vid Stockholms universitet, nr 4 2008–09, s. 850–859. 
810 Se 2 kap. 10 § första stycket RF och 5 § lag (1964:163) om införande av brottsbalken. Detta följer 

även av 7 art. Europakonventionen. Detsamma gäller inom skatterätten, 2 kap. 10 § andra stycket RF. 
811 Se Sterzel, ”Legalitetsprincipen”, 2020, s. 96 f. 
812 Asp, Ulväng och Jareborg, Kriminalrättens grunder, s. 46 ff. 
813 Inom straffrätten delas ofta Lex certa-kravet upp i två delar, ett obestämdhetsförbud och ett analogi-

förbud Petter Asp, Magnus Ulväng och Nils Jareborg, Kriminalrättens grunder (Uppsala: Iustus, 2013), s. 

46. Inget uttalat analogiförbud råder inom den allmänna förvaltningsrätten, även om viss restriktivitet 

råder i tolkningar av lag, se Sterzel, ”Legalitetsprincipen”, 2020, s. 96 f. Se även Lebeck, Legalitetsprincipen 

i förvaltningsrätten, s. 61 ff. 
814 Se Sterzel, ”Legalitetsprincipen”, 2020, s. 96 f. 
815 Asp, Ulväng och Jareborg, s. 47. 
816 Robert Påhlsson, ”Principer eller regler? Legalitet och likabehandling i beskattningen”, Skattenytt, 

nr 7–8 2014, s. 563. 
817 Hultqvist, ”Om bestämdhetskravet i legalitetsprincipen”, s. 734. 
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Legalitetsprincipen kan framför allt motiveras av två olika skäl, kompetensfördel-

nings- och förutsebarhetsskäl.818 Av de krav som legalitetsprincipen innehåller tar 

föreskriftskravet sikte på både kompetensfördelning och förutsebarhet. Retroaktivi-

tetsförbudet är enbart ett rättssäkerhetskrav och centralt för att upprätthålla förut-

sebarhet. Obestämdhetskravet motiveras framför allt av förutsebarhetsskäl men 

garanterar också kompetensfördelningen. Om analogier är möjliga i stor utsträck-

ning flyttas kompetens från normgivaren till normtillämpare utan att detta nödvän-

digtvis har varit normgivarens avsikt. Obestämda normer innebär att normgivaren 

överlåter beslutsfattandet till normtillämparen i alltför stor utsträckning. 

Inom förvaltningsrätten har legalitetsprincipen gällt såsom en oskriven allmän 

rättsprincip under lång tid.819 I den nya förvaltningslagen (2017:900) har denna 

princip kodifierats. I lagen stadgas att endast åtgärder som har stöd i rättsordningen 

får vidtas av en myndighet.820 Då både retroaktivitetsförbudet och kravet på lex certa 

inte är så framträdande inom förvaltningsrätten så brukar legalitetsprincipen inom 

förvaltningsrätten beskrivas som att den innehåller två huvudpunkter, att myndig-

heterna måste ha författningsstöd för sitt beslutsfattande och att särskilt betungande 

beslut kräver stöd i lag eller annat kvalificerat författningsstöd.821  

Inom förvaltningsrätten är legalitetsprincipens funktion att garantera kompetens-

fördelning nära kopplat till självständighetsprincipen.822 Myndigheterna lyder under 

regeringen men denna kan bara styra myndigheterna genom generella föreskrifter 

och direktiv. Direktiven måste vara förenliga med gällande rätt. Vid beslutsfattande 

i enskilda fall är myndigheterna självständiga och ska inte ta emot anvisningar från 

regeringen hur de ska agera.823  

 
818 Jfr Lebeck, s. 50 ff. 
819 Sterzel, ”Legalitetsprincipen”, 2020, s. 79 ff., se även Lebeck, Legalitetsprincipen i förvaltningsrätten, s. 

93 ff. 
820 5 § första stycket förvaltningslagen (2017:900). 
821 Fredrik Sterzel, ”Legalitetsprincipen”, i Författning i utveckling: tjugo studier kring Sveriges författning, 

(Uppsala: Iustus, 2009), s. 113 och Sterzel, ”Legalitetsprincipen”, 2020, s. 79. Se även (med 

hänvisningar) Enqvist, En myndighet i samverkan, s. 61. 
822 Se Ulrik von Essen, Alf Bohlin och Wiweka Warnling, Förvaltningsrättens grunder, (Stockholm: 

Norstedts Juridik, 2020) s. 103 f. För ett ingående och intressant resonemang om självständighets-

principen, särskilt när det gäller samverkan mellan myndigheter, se Enqvist, En myndighet i samverkan, s. 

113–129. 
823 Inte heller riksdagen ska lägga sig i beslutsfattande i enskilda fall och riksdagen har inte rätt att 

lagstifta i en fråga som uttryckligen avser ett specifikt fall, se prop. 1973:90, Kungl. Maj:ts proposition med 

förslag till ny regeringsform och ny riksdagsordning m. m., s. 204.  
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Ett viktigt skäl till att upprätthålla legalitetsprincipen är att förutsebarhet är 

centralt för rättssäkerheten. Den enskilde ska kunna förutse vilka rättsliga konse-

kvenser ett agerande kan få. Förutsebarhetskravet blir viktigare ju mer ingripande 

ingrepp från det allmänna det är fråga om. Förelägganden är betungande beslut för 

den enskilde, varför ett skärpt krav på författningsstöd råder för dessa beslut.  

Hur upprätthålls då de krav som legalitetsprincipen utgör när Arbetsmiljöverket 

utfärdar förelägganden? Såsom har redogjorts för ovan finns en kompetens för såväl 

riksdag, regering och Arbetsmiljöverket att utfärda normer på området.824 Detta 

innebär att Arbetsmiljöverkets föreskrifter är utfärdade med stöd av förordning, lag 

och grundlag. Förelägganden som grundar sig på Arbetsmiljöverkets föreskrifter, 

arbetsmiljöförordningen eller arbetsmiljölagen uppfyller kravet på föreskriftsstöd så 

länge underordnade normer är i överenstämmelse med överordnade normer.  

I många fall är också Arbetsmiljöverkets föreskrifter baserade på EU-direktiv. Då 

är det viktigt att tolkning av reglerna sker med beaktade av EU-rättsliga tolknings-

principer och EU-domstolens praxis.825 Enligt rättspraxis får inte ett föreläggande 

gå utanför lagtextens ordalydelse, även om lagen är en implementering ett EU-

direktiv som ger stöd för föreläggandet. Direktivkonform tolkning kan här inte leda 

till tolkning av lagen mot lagens bokstav.826 

Det finns inget uttryckligt förbud mot retroaktivitet inom förvaltningsrätten men 

en försvagad variant av retroaktivitetsförbudet anses ändå gälla.827 När det gäller den 

typ av betungande normgivning i förhållande till den enskilde som arbetsmiljökrav 

utgör, bör retroaktivitet i princip inte godtas.828 Retroaktivitetsförbudet vållar i 

praktiken inga större hinder för utfärdandet av förelägganden – är de lagar eller 

föreskrifter som Arbetsmiljöverket grundar sina krav på gällande vid tidpunkten för 

föreläggandet föreligger ingen retroaktiv tillämpning av föreskrifter. Förelägganden 

är i allt väsentligt framåtsyftande, det vill säga de syftar till att arbetsgivaren ska vidta 

en viss åtgärd i framtiden. Det innebär att det är de vid tidpunkten för föreläggandet 

gällande reglerna som är av intresse. Märk dock att reglerna om att förelägganden 

bara ska tillgripas när det är nödvändigt. Det kan innebära hinder mot att utfärda ett 

 
824 Se not 808. 
825 Jfr avsnitt 1.4. 
826 Se HFD 2015 ref 75, målet behandlade legalitetsprincipen innebörd vid utfärdande av 

förelägganden på läkemedelsområdet. 
827 Sterzel, ”Legalitetsprincipen”, 2009, s. 123 ff., i en senare version av samma text har resonemanget 

om svaghet tonats ner något och istället sägs att rättsläget är oklart, se Sterzel, ”Legalitetsprincipen”, 

2020, s. 92. För mer om retroaktivitet inom förvaltningsrätten, se Warnling-Nerep, ”Till frågan om 

legalitet och retroaktivitet i svensk rätt”. 
828 Jfr Sterzel, ”Legalitetsprincipen”, 2020, s. 94. 
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föreläggande utifrån ett krav som nyligen har införts i författning. Arbetsgivaren bör 

få viss tid på sig att genomföra ett krav och om mycket kort tid har gått sedan kravet 

införts går det inte att säga att det finns behov av det tvångsmedel som föreläggan-

den utgör för att säkerställa att arbetsgivaren genomför kravet.829 

Som angetts ovan ingår ett tydlighetskrav, eller annorlunda uttryckt ett obestämd-

hetsförbud, i legalitetsprincipen. Utan ett krav på tydlighet i föreskrifterna blir inte 

föreskriftskravet speciellt meningsfullt.830 Det är inte helt klart hur långtgående 

tydlighetskravet är.831 En särskild fråga är om obestämdhetsförbudet innebär ett för-

bud mot analogier. Det finns ingen uttrycklig lagregel som förbjuder analogier inom 

förvaltningsrätten.832 Även om inget direkt analogiförbud råder så är domstolarna i 

vart fall återhållsamma med att dra analogislut inom förvaltningsrätten.833 Arbets-

miljökraven är i många fall generellt utformade, varför de ofta omfattar många olika 

situationer, utan att någon analogisk tillämpning är nödvändig. 

Inom förvaltningsrätten är bestämdhetskravet svårt att definiera och upprätthålla. 

Det är inte ovanligt att förvaltningsrättslig lagstiftning innehåller rekvisit som är 

mångtydiga, saknar normal språklig betydelse eller att betydelsen är beroende av in-

nebörden i en hjälpvetenskap.834 De arbetsmiljörättsliga rekvisiten kan exempelvis 

hämta sitt innehåll från medicinsk eller psykologisk vetenskap. Innebörden av be-

stämmelserna blir då inte möjlig att uppfatta utan kunskaper i den aktuella veten-

skapen.  

Frågan är då exakt vilken innebörd föreskriftskravet har när det gäller möjlighet-

erna att utfärda förelägganden angående arbetsmiljö? För att besvara frågan behöver 

praxis på arbetsmiljöområdet undersökas.  

 
829 Jfr exempelvis Kammarrätten i Göteborg, dom 2015-02-17, mål nr 7454-13, dom 2015-02-17, mål 

nr 7455-13, dom 2015-02-17, mål nr 7458-13, dom 2015-02-17, mål nr 7462-13, dom 2015-02-17, mål 

nr 7463-13, 7466-13, 7467-13 och 7469-13 och dom 2015-02-17, mål nr 7470-13. I avgörandena 

upphävdes förelägganden om att arbetsgivaren skulle vidta åtgärder i den del Arbetsmiljöverket inte 

undersökt i vilket utsträckning kraven redan var uppfyllda av arbetsgivaren. Om motsvarande 

resonemang gäller för nyligen införda krav så kan inte sådana krav bli föremål för förelägganden förrän 

en viss tid har förflutit sedan införandet av kraven. 
830 Hultqvist, ”Om bestämdhetskravet i legalitetsprincipen”, s. 734. 
831 Påhlsson, ”Principer eller regler? Legalitet och likabehandling i beskattningen”, s. 563. 
832 Straffrättens analogiförbud återfinns i 1 kap. 1 § brottsbalken.  
833 Sterzel, ”Legalitetsprincipen”, 2020, s. 95 ff. 
834 Lebeck, Legalitetsprincipen i förvaltningsrätten, s. 64. 



 

 173 

5.4 Föreskriftskravet vid utfärdande av arbetsmiljöförelägganden 

Förelägganden är betungande beslut mot enskild och därför gäller, som angett ovan, 

ett krav på att ingreppet har stöd i lag eller annan föreskrift. När det gäller tolkningen 

av kravet på föreskriftsstöd för att förelägganden ska kunna utfärdas så har domsto-

larna på områden utanför arbetsmiljörätten upprätthållit en relativt strikt tolkning av 

kravet.835 

I arbetsmiljölagen anges att Arbetsmiljöverket får utfärda de förelägganden och 

förbud som behövs för att arbetsmiljölagen eller Arbetsmiljöverkets föreskrifter ska 

följas.836 Enligt Gullberg och Rundqvist kan förelägganden meddelas även om det 

inte finns några detaljerade föreskrifter som reglerar situationen.837 Visst stöd för 

deras påstående följer av uttalanden i de förarbeten som behandlar införandet av 

den tidigare gällande bestämmelsen om internkontroll. Där angavs att inga föränd-

ringar av sanktionssystemet behövde göras då bestämmelsen föll under arbetsmiljö-

lagens sanktionssystem och att förelägganden kunde utfärdas vid överträdelser av 

lagen.838 

På arbetsmiljöområdet har föreskriftskravets betydelse prövats av Högsta förvalt-

ningsdomstolen i ett antal avgöranden.839 Före år 2008 så överklagades Arbets-

miljöverkets förelägganden normalt inte till domstol utan inom tillsynsmyndigheten 

och därefter till regeringen som högsta instans.840 Vissa möjligheter fanns dock att 

överklaga regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen enligt reglerna om 

rättsprövning.841 

Rättsprövning innebär inte en fullständig överprövning av myndighetsbeslut. 

Bedömningen avser om beslutet strider mot någon rättsregel och om beslutet strider 

 
835 Se RÅ 1987 not. 786, RÅ 2003 ref. 30, RÅ 2010 ref. 66 och Lebeck, s. 192 ff. 
836 7 kap. 7 § AML. Bestämmelsen gäller i förhållande till de som har skyddsansvar enligt 3 kap. 2–12 

§§, 5 kap. 3 § första stycket eller 7 kap. 6 § AML. I gruppen skyddsansvariga som utpekas i bestämmel-

serna ingår arbetsgivaren. 
837 Gullberg och Rundqvist, Arbetsmiljölagen i lydelse den 1 juli 2018, s. 307. 
838 Prop. 1990/91:140, s. 43.  
839 I denna avhandling benämns Regeringsrätten enligt sitt nuvarande namn Högsta 

förvaltningsdomstolen.  
840 Se Ds 2007:32, Ny instansordning i arbetsmiljöärenden. 
841 Andersson, Lagom krav på arbetsmiljön, s. 118 se även prop. 2007/08:62, Ny instansordning för 

arbetsmiljöärenden, s. 8 ff. Rättsprövning skedde enligt lagen (1988:205) om rättsprövning (rätts-

prövningslagen) av vissa förvaltningsbeslut. Lagen har ersatts av den nya rättsprövningslagen 

(2006:304) som infördes 1 juli 2006.  



 

 174 

mot krav på saklighet, opartiskhet, allas likhet inför lagen eller om någon förfaran-

deregel har överträtts. 842 I de fall myndigheten getts möjlighet att välja mellan flera 

olika handlingsalternativ vilka alla ryms inom lagen omfattar rättsprövningen frågan 

om beslutet ryms inom handlingsfriheten. Meningen är inte att rättsprövning ska ske 

av politiska lämplighetsfrågor.843 

Det är viktigt att notera att rättsprövningen är mer begränsad i frågor där 

myndigheten har handlingsfrihet eller skön. I några fall har frågan om förelägganden 

i arbetsmiljöärenden varit lagligt grundade berörts i rättsprövningspraxis enligt den 

tidigare gällande instansordningen.844 

I RÅ 2002 not. 65 förelades en matbutik att organisera arbetet på ett sådant sätt 

att personalen inte utförde kassaarbete mer än en viss del av dagen. Arbetspassen i 

kassan fick inte heller vara längre än en viss tid utan avbrott. Även om butiken 

invände att föreläggandet innebar ett indirekt krav på att införa arbetsrotation för 

kassapersonal så fann domstolen att föreläggandet var lagligen grundat och proport-

ionerligt. Arbetsmiljöverkets föreläggande stödde sig på att det fanns föreskrifter 

som reglerade kassaarbete. Dessutom yttrade domstolen att de i målet aktuella 

bestämmelserna gav Arbetsmiljöverket ett betydande handlingsutrymme i sitt 

agerande enligt arbetsmiljölagen. 

I RÅ 2010 not. 38 förelades ett transportföretag bland annat att se till att minst 

hålla en viss temperatur i vistelsezonen i en terminal. Det fanns föreskrifter om att 

lämpligt termiskt klimat skulle råda men inte några exakta gränsvärden i föreskrifter. 

Även här konstaterade domstolen att Arbetsmiljöverket hade ett betydande 

handlingsutrymme vid meddelande av de förelägganden som kan behövas för att se 

till att arbetsmiljölagen följs. Arbetsmiljöverket ansågs inte ha handlat utanför detta 

handlingsutrymme. 

Även i senare kammarrättsavgöranden har invändningar om bristande lagstöd för 

Arbetsmiljöverkets förelägganden i normalfallet avfärdats med hänvisning till 

Arbetsmiljöverkets betydande handlingsutrymme och RÅ 2010 not. 38.845 Den fråga 

som har behandlats i domstol får närmast sägas vara om kravet på föreskriftsstöd 

har varit uppfyllt. 

 
842 Prop. 1987/88:69, Om europakonventionen och rätten till domstolsprövning i Sverige, s. 23, RÅ 1989 ref. 16 

och RÅ 1989 ref. 95. Prövningen är därmed framför allt en prövning av om legalitetsprincipen har 

respekterats, ”principen om all maktutövnings lagbundenhet”, prop. 1987/88:69, s. 23. 
843 Prop. 1987/88:69, s. 23, RÅ 1989 ref. 16 och RÅ 1989 ref. 95. 
844 RÅ 2002 not. 65 samt RÅ 2010 not. 38. För en utförlig genomgång av rättsfallen, se Andersson, 

Lagom krav på arbetsmiljön, s. 120 ff. 
845 Andersson, s. 128. 
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Sedan år 2008 kan Arbetsmiljöverkets beslut överklagas till förvaltningsdomstol. 

Det innebär att Arbetsmiljöverkets beslut överprövas i sin helhet av förvaltnings-

domstol. Det innefattar inte bara en prövning av rättsenligheten som vid en rätts-

prövning utan domstolen har samma befogenhet som Arbetsmiljöverket har att 

pröva och bedöma samtliga relevanta omständigheter för betydelse av utgången i 

målet.846  

Det finns ett fåtal avgöranden från Högsta förvaltningsdomstolen som behandlar 

ett föreläggande från Arbetsmiljöverket sedan den nya instansordningen trädde i 

kraft.847 Utifrån dessa avgöranden kan ifrågasättas om Arbetsmiljöverket fortfarande 

kan sägas ha detta ”betydande handlingsutrymme”.848 I vart fall kan ifrågasättas om 

en generellt formulerad föreskrift kan anses utgöra lagligt stöd för ett föreläggande 

om att en arbetsgivare ska vidta specifika åtgärder. 

I HFD 2016 ref. 46 hade Arbetsmiljöverket bland annat förelagt ett hemtjänst-

företag att av hygienskäl se till att företaget skulle ansvara för tvätt av arbetskläder.849 

Företaget invände att det saknades rättsligt stöd för att arbetsgivaren skulle vara 

skyldig att tvätta arbetskläder. Hygienen säkrades enligt företaget genom att engångs-

skyddskläder användes. Arbetsmiljöverket hade utfärdat föreläggandet med stöd av 

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om Mikrobiologiska arbetsmiljörisker – Smitta, 

toxinpåverkan, överkänslighet, AFS 2005:1.850 Arbetsmiljöverket åberopade bland 

annat bestämmelsen om att arbetet ska bedrivas så att biologisk agens, det vill säga 

bland annat bakterier och virus, elimineras eller reduceras till en så låg nivå att det 

inte orsakar ohälsa eller olycksfall.851 Även bestämmelsen om att god personlig 

hygien ska iakttas för att undvika att exponering för biologisk agens orsakar ohälsa, 

fördes fram av Arbetsmiljöverket.852 

Gällande föreskriftskravet yttrade domstolen att varken arbetsmiljölagen eller 

Arbetsmiljöverkets föreskrifter uttryckligen reglerar arbetsgivarens ansvar för 

arbetskläder. Domstolen anförde vidare med hänvisning till förarbetena till 2 kap. 

7 § arbetsmiljölagen att det ingår i arbetsgivarens allmänna skyldigheter enligt 3 kap. 

 
846 Jfr von Essen, Förvaltningsprocesslagen m.m., (JUNO Version 7C, 2020-12-01) Under rubriken 

Förvaltningsprocessen, Lämplighetskriterier och Essen, Bohlin och Warnling, Förvaltningsrättens grunder, 

s. 339. 
847 HFD 2016 ref. 46 och HFD 2016 not. 19.  
848 HFD 2016 ref. 46.  
849 För mycket ingående analys av rättsfallet se Andersson, Lagom krav på arbetsmiljön, s. 128 ff. I princip 

samma fråga (här tillhandahållande av arbetskläder i hemtjänsten), med samma utgång, var föremål för 

bedömning i HFD 2016 not. 19, varför det saknas skäl att också behandla HFD 2016 not. 19 här.  
850 Upphävd 19 november 2018 och ersatt av Smittrisker AFS 2018:4.  
851 6 § AFS 2005:1. Definitionen av biologisk agens återfinns 3 §.  
852 12 § AFS 2005:1. 
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2 § samma lag att se till att arbetskläder inte orsakar ohälsa eller olycksfall och att det 

därför finns möjligheter att utfärda föreskrifter om arbetskläder.853 Då inga sådana 

föreskrifter utfärdats och då de föreskrifter om Mikrobiologiska arbetsmiljörisker – 

Smitta, toxinpåverkan, överkänslighet, AFS 2005:1, som Arbetsmiljöverket hade 

åberopat inte ansågs tillämpliga så saknade föreläggandet författningsstöd. 

Avgörandet innebär en uttolkning av vad föreskriftskravet innebär vid föreläg-

ganden från Arbetsmiljöverket. Å ena sidan yttrar domstolen, precis som i tidigare 

rättsprövningsfall, att Arbetsmiljöverket har ett betydande handlingsutrymme vid 

meddelandet av förelägganden.854 Å andra sidan görs en strikt tolkning av före-

skriftskravet. Det finns inget specifikationskrav om att arbetsgivaren ska ansvara för 

arbetskläder. Däremot finns utfallskrav om att god hygien ska råda i AFS 2005:1. 

Hygienkravet ansågs dock inte av domstolen utgöra tillräckligt författningsstöd för 

föreläggandet som prövades i målet.855 

Domstolens uttalande angående det bristande författningsstödet kan möjligtvis 

förklaras av att domstolen tagit hänsyn till att Arbetsmiljöverket har dubbla roller 

som både normgivare och tillsynsmyndighet på arbetsmiljöområdet. Domstolen 

tycks mena att nya krav som kan vara generellt tillämpliga inte ska uppställas i före-

lägganden, när Arbetsmiljöverket agerar som tillsynsmyndighet, utan i föreskrifter, 

när Arbetsmiljöverket agerar som normgivare. 

I domskälen anges att ett vitesföreläggande förutsätts vara individualiserat i det 

enskilda fallet och att det inte får vara generellt tillämpligt på det sätt som utmärker 

en lag. Därvid görs en hänvisning till förarbetena till regeringsformen.856 Domskälen 

kan tolkas som att domstolen hävdar att det bara är föreskrifter som får vara 

generellt tillämpliga och inte förelägganden. Domstolens argumentation i denna del 

kan ifrågasättas. Bara för att det finns ett krav på att föreskrifter måste vara generellt 

 
853 Domstolen hänvisar till prop. 1976/77:149, s. 391 
854 Jfr RÅ 2002 not. 65 och RÅ 2010 not. 38.  
855 Ett liknande resonemang som i HFD 2016 ref. 46 förs i Kammarrätten i Göteborg, dom 2021-06-

23, mål nr 6736-20. Där ifrågasatte domstolen om ett föreläggande för en tågoperatör att se till att 

lokförare och tågvärdar fick tillräckligt långa pauser, efter högst två och en halv timmes arbete, för att 

kunna besöka en personaltoalett, verkligen var rättsligt grundat. Domstolen tycks mena att 

bestämmelsen i 12 § AFS 2015:4 om att arbetsgivaren ska vidta de åtgärder som behövs för att 

motverka att arbetstidens förläggning leder till ohälsa hos arbetstagarna inte utgjorde tillräckligt 

författningsstöd. Domstolen angav att det var tveksamt om det fanns tillräcklig rättslig grund för 

föreläggandet. Dock prövade inte domstolen frågan om föreläggandet var förenligt med 

legalitetsprincipen då föreläggandet istället underkändes för att det var oproportionerligt. De negativa 

effekterna som föreläggandet antogs medföra för bolaget stod enligt domstolen inte i rimlig proportion 

till fördelarna det kunde medföra för de anställda. Se även avsnitt 9.1.4.2. 
856 Domstolen hänvisar till prop. 1973:90, s. 203 f. Det är en hänvisning till de krav som ställs på 

föreskrifter, avsnittet i propositionen innehåller inget om de krav som ställs på förelägganden.  
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tillämpliga innebär detta inte att ett vitesföreläggande inte får innehålla krav som 

skulle kunna tillämpas på andra, liknande situationer.  

Generalitetskravet har i rättspraxis tolkats som att det har en rent formell inne-

börd. Det räcker med att lagar till sin ordalydelse är generellt utformade för att 

generalitetskravet ska vara uppfyllt.857 I rättsfallet RÅ 1980 ref. 1:92 prövades frågan 

om en viss skattelag ”Lex Kockum” som hade stiftats med anledning av en enskild 

händelse, men som till sin ordalydelse var generellt tillämplig, uppfyllde kravet på 

generell tillämpbarhet. Även om lagen visserligen bara var tillämplig på ett specifikt 

fall så ansågs den uppfylla generalitetskravet då den till sin utformning var generellt 

tillämplig.  

Om ett ”omvänt generalitetskrav” ska anses råda för förelägganden bör det, 

precis som generalitetskravet, vara fråga om ett formellt krav. Kravet på att vites-

förelägganden ska vara individualiserade framgår av 2 § lag (1985:206) om viten där 

det anges att vitesförelägganden ska vara riktade till en eller flera namngivna fysiska 

eller juridiska personer. Föreläggandet som behandlades i HFD 2016 ref. 46 hade en 

namngiven adressat och därmed borde kravet ha ansetts vara uppfyllt i denna del. 

Bara för att de förhållanden som föreläggandet ingriper mot också råder hos andra 

arbetsgivare kan inte anses innebära att föreläggandet är generellt tillämpligt och inte 

är individualiserat.858 

En annan sak är att det av förutsebarhets- och likabehandlingsskäl är lämpligare 

att nya krav på arbetsgivare att vidta åtgärder, som kan vara aktuella att ställa på 

många olika arbetsgivare, uppställs i föreskriftsform. Dock ger brister i tydligt för-

fattningsstöd inte upphov till samma bristande förutsebarhet när ett ingripande sker 

genom ett föreläggande som om någon direkt drabbas av en sanktion i form av straff 

eller sanktionsavgift. En arbetsgivare som föreläggs att vidta en viss åtgärd har möj-

lighet inrätta sig efter föreläggandet och kommer då inte att drabbas av sanktioner. 

Detta gäller även om åtgärden inte tydligt framgår av ett krav i föreskrift. 

Arbetsmiljörättens uppbyggnad, där allmänna skyldigheter och utfallskrav 

specificeras inte bara i Arbetsmiljöverkets föreskrifter utan också genom Arbets-

miljöverkets förelägganden, blir svår att upprätthålla om föreläggandena inte får 

innehålla nya krav om dessa krav skulle kunna vara aktuella att ställa på många 

arbetsgivare. Inte heller kompetensfördelningsaspekten av legalitetsprincipen kan 

sägas väga speciellt tungt i detta fall. Det är samma myndighet, Arbetsmiljöverket, 

som utfärdar föreskrifter på området och som tillämpar dessa föreskrifter i det 

 
857 Håkan Strömberg, Normgivningsmakten enligt 1974 års regeringsform, s. 38. 
858 Jfr även Kammarrätten i Stockholm, dom 2016-03-21, mål nr 984-15, se avsnitt 3.3. 
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enskilda fallet genom att utfärda förelägganden.859 Efter HFD 2016 ref. 46 har också 

Arbetsmiljöverket utfärdat föreskrifter om att arbetsgivaren ansvarar för tvätt av 

arbetskläder i vissa fall.860 

Mot bakgrund av de ovan anförda invändningarna mot avgörandet kan man fråga 

sig vilket genomslag HFD 2016 ref. 46 kommer att få i framtida praxis? Kanske bör 

avgörandet tolkas restriktivt och utifrån de speciella omständigheterna som rådde i 

det specifika fallet? Just att ställa ett krav på att tillhandahålla arbetskläder uppfatta-

des av domstolen som ett mycket generellt krav som krävde specifikt föreskriftsstöd. 

Det är möjligt att andra, mindre generella krav kan komma att godtas även fortsätt-

ningsvis även om de kan vara möjliga att tillämpa på många arbetsplatser. Ett tecken 

på detta är att avgörandet enligt Andersson inte verkar har påverkat kammarrätternas 

resonemang i någon avgörande utsträckning.861 Dock hänvisas i en del kammarrätts-

avgöranden från senare tid till avgörandet, varför det ändå kan antas komma få be-

tydelse för den fortsatta uttolkningen av legalitetsprincipen vid utfärdanden av före-

lägganden.862 Högsta förvaltningsdomstolen själv hänvisar i ett annat fall till 

avgörandet och uttrycker att det innebär att: 

En myndighet måste ha uttryckligt författningsstöd för att besluta om vitesföreläg-

gande och ett föreläggande att vidta olika åtgärder eller att underlåta något får enbart 

avse sådana åligganden som följer av den aktuella lagstiftningen med tillhörande före-

skrifter (se t.ex. HFD 2016 ref. 46).863 

Domstolens tolkning av legalitetsprincipen gör det svårt, om inte omöjligt, för 

Arbetsmiljöverket att ställa specifika krav i förelägganden utifrån generellt formule-

rade krav i föreskrifter. Den strikta tolkningen av legalitetsprincipen som domstolen 

gör i målet innebär att utfallskrav och allmänna skyldigheter blir svåra att genom-

driva. Det blir därmed en stor skillnad i vilka rättsliga reaktioner som kan följa 

beroende på vilken typ av krav som arbetsgivaren överträder.  

 
859 Detta betyder givetvis inte att saknas skäl att skilja på Arbetsmiljöverkets normgivande roll och dess 

roll som genomdrivare av normerna. 
860 16 § AFS 2018:4 Smittrisker.  
861 Andersson, Lagom krav på arbetsmiljön, s. 13 ff. 
862 Se Kammarrätten i Göteborg, dom 2021-06-23, mål nr 6736-20 (utdömande av vite, arbetsmiljö), i 

kammarrättsdomar finns hänvisningar till HFD 2016 ref 46 även i mål om förlägganden på andra 

områden än arbetsmiljö, se exempelvis Kammarrätten i Jönköping, dom 2020-06-24, mål nr 3808-19 

(utdömande av vite, livsmedelstillsyn) och Kammarrätten i Göteborg, dom 2020-02-20, mål nr 5660-18 

(utdömande av vite, folkbokföring). 
863 HFD 2020 ref. 28. 



 

 179 

En annan fråga är vad den strikta tolkning av legalitetsprincipen som kommer till 

uttryck i HFD 2016 ref. 46 innebär för möjligheterna att utfärda förelägganden som 

är grundade i krav som enbart återfinns i arbetsmiljölagen. Enligt 7 kap. 7 § arbets-

miljölagen får Arbetsmiljöverket besluta om de förelägganden som behövs för att 

”denna lag eller föreskrifter som meddelats med stöd av lagen ska följas”. Här är 

tydligt att lagstiftaren inte ställer upp något krav på att det måste finnas en föreskrift 

till grund för ett föreläggande.  

Gullberg och Rundqvist framhåller att förelägganden kan meddelas även om det 

inte finns några detaljerade föreskrifter som reglerar situationen.864 Påståendet har 

stöd i förarbetena till den tidigare bestämmelsen om internkontroll där det konsta-

terades att inte några förändringar av sanktionssystemet behövde göras då bestäm-

melsen föll under arbetsmiljölagens sanktionssystem och att förelägganden kunde 

utfärdas vid överträdelser av lagen.865 

Även Andersson anser att arbetsgivarens arbetsmiljöansvar inte ska begränsas av 

vad Arbetsmiljöverket har hunnit utfärda förskrifter om.866 Sammanfattningsvis bör 

inte föreskriftskravet utgöra hinder för att utfärda förelägganden baserade på krav 

som endast framgår av arbetsmiljölagen. Att säga att det inte finns föreskriftsstöd 

när ett krav återfinns i lag verkar orimligt. I stället är det tydligheten av kraven i lagen 

eller föreskrifterna som är avgörande. Därför kan det faktum att många av de krav 

som återfinns i arbetsmiljölagen är allmänna skyldigheter eller generellt formulerade 

utfallskrav göra att det är vara svårt att utfärda förelägganden grundade enbart på 

arbetsmiljölagen.  

HFD 2016 ref. 46 tycks innebära att Arbetsmiljöverket inte får utfärda 

förelägganden där arbetsgivaren åläggs att vidta en åtgärd som inte uttryckligen 

framgår av Arbetsmiljöverkets föreskrifter eller av arbetsmiljölagen för att 

föreläggandet ska uppfylla föreskriftskravet. Men frågan är om Arbetsmiljöverket i 

stället kan förelägga en arbetsgivare att vidta generellt formulerade åtgärder om dessa 

i princip ordagrant motsvarar utfallskrav i föreskrifter. Kan exempelvis en 

arbetsgivare förläggas att se till att god hygien råder – ett föreläggande som tydligt 

uppfyller kravet på föreskriftsstöd? För att besvara den frågan måste hänsyn tas till 

att det även finns andra rättssäkerhetskrav som ställs på förelägganden. Först 

kommer objektivitets- och likhetsprincipen och därefter proportionalitetsprincipen 

samt kravet på tydlighet och precision att behandlas. 

 
864 Gullberg och Rundqvist, Arbetsmiljölagen i lydelse den 1 juli 2018, s. 307. 
865 Prop. 1990/91:140, s. 43.  
866 Andersson, Lagom krav på arbetsmiljön, s. 117. 
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5.5 Förelägganden och objektivitets- och likhetsprincipen 

Kravet på författningsstöd är grundläggande för att ingripanden från myndigheter 

ska vara tillåtna. Inom förvaltningsrätten är det dock vanligt att rättsreglerna ger 

myndigheterna stor frihet att agera. Myndigheternas beslutsfattande begränsas dock 

av rättsliga principer. Exempelvis får beslutsfattandet inte ske helt fritt utan ska 

bestämmas av sakliga kriterier.867 

I 1 kap. 9 § regeringsformen stadgas att myndigheter i sin verksamhet ska beakta 

allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet. Att myndigheter ska 

vara sakliga och opartiska i sin verksamhet framgår också av förvaltningslagen.868 

Objektivitets- och likhetsprincipen gäller för övrigt inte riksdagens, regeringens eller 

myndigheternas normgivning utan endast vid tillämpning av regler.869 När Arbets-

miljöverket utfärdar förelägganden ska principerna iakttas, däremot behöver de inte 

iakttas då Arbetsmiljöverket utfärdar föreskrifter. 

Att myndigheter ska iaktta saklighet betyder att myndigheternas beslut inte ska 

gynna eller missgynna enskilda utan att detta i sig har stöd i lag. Detta är dock inte 

bara en återupprepning av legalitetsprincipen. Det är en begränsning av hur myndig-

heterna får använda sitt manöverutrymme eller fria skön.870 Bestämmelsen innebär 

att myndigheter inte får låta sig vägledas av andra intressen än de är satta att 

tillgodose eller grunda sina avgöranden på andra omständigheter än de som får 

beaktas enligt tillämplig författning. Diskriminering eller annan obefogad särbehand-

ling strider mot bestämmelsen.871  

Sakligheten innebär att beslutsfattandets ”inre sida” inte får styras av ovidkom-

mande hänsyn medan opartiskhet innebär att beslutsfattare utåt inte ska uppfattas 

som jäviga eller partiska.872 Opartiskhet och saklighet är framför allt att uppfatta som 

principer som tar sikte på hur procedurerna för beslutsfattandet ska ske och har 

därför inte avgörande betydelse för de generella möjligheterna för Arbetsmiljöverket 

att utfärda förelägganden.  

 
867 Ingrid Helmius, ”Proportionalitetsprincipen”, i Offentligrättsliga principer, red. Lena Marcusson, 

(Uppsala: Iustus, 2020), s. 137 f. och Essen, Bohlin och Warnling, Förvaltningsrättens grunder, s. 107 f. 
868 5 § andra stycket förvaltningslagen. 
869 Se Hirschfeldt, Regeringsformen (1974:152) (Lexino 2021-01-01, JUNO) kommentar till 1 kap. 9 § 

Avsnitt 3, Bestämmelsens adressater och Thomas Bull och Fredrik Sterzel, Regeringsformen: en kommentar 

(Lund: Studentlitteratur, 2019), s. 54. 
870 Thomas Bull, ”Objektivitetsprincipen”, i Offentligrättsliga principer, red. Lena Marcusson, (Uppsala: 

Iustus, 2020), s. 105. 
871 Prop. 2016/17:180, En modern och rättssäker förvaltning – ny förvaltningslag, s. 290. 
872 Bull, ”Objektivitetsprincipen”, s. 105 f. 
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I de fall författningsregleringen är vag kan flera alternativa beslut vara sakliga och 

objektiva. Likhetsprincipen innebär att myndigheten måste välja väg och upp-

rätthålla en konsekvent praxis.873 Lika fall ska behandlas lika. 

Inom arbetsmiljörätten skulle likhetsprincipen kunna innebära att Arbets-

miljöverket inte ska ställa skilda krav på olika arbetsgivare om det inte finns skäl till 

detta, även om Arbetsmiljöverket har befogenhet att vidta olika åtgärder i de olika 

fallen.874 Skälen till likabehandling är starka inom arbetsmiljörätten då det skulle 

verka marknadsstörande att ställa skilda krav på likartade varsamheter.875 Risken för 

en sådan snedvridning av konkurrensen har flera gånger förts fram av arbetsgivar-

parterna när de överklagat Arbetsmiljöverkets förelägganden om åtgärder.876 

Även om avgörandet HFD 2016 ref. 46 inte explicit avgjordes med hänvisning 

till likhetsprincipen skulle domskälen kunna tyda på att principen hade betydelse för 

utgången i målet. Högsta förvaltningsdomstolen anger att förelägganden om att 

tvätta arbetskläder inte var påkallat av specifika förhållanden som hade att göra med 

den aktuella arbetsplatsen. Uttalandet kan tolkas som att även om det skulle finnas 

arbetsmiljöskäl att kräva att arbetsgivarna tvättar arbetskläder i hemtjänsten, så är 

skälen till detta något som omfattar alla hemtjänstverksamheter och inte bara just 

den aktuella verksamheten. Om ett sådant krav uppställs i ett föreläggande och inte 

i en föreskrift, skulle det kunna innebära att likartade verksamheter behandlas olika. 

En sådan strikt tolkning av likhetsprincipen är dock inte rimlig. Andra arbetsgivare 

i hemtjänsten måste rimligen förvänta sig att Arbetsmiljöverket kommer att ställa 

liknande krav även på dem i fortsättningen. 

Det kan dock ifrågasättas om skrivningen i domskälen att ”det inte [framgår] av 

utredningen i målet att föreläggandet är påkallat av specifika förhållanden som är 

hänförliga till nu aktuellt arbetsställe” verkligen tar sikte på likhetsprincipen vilket 

Andersson menar.877 Snarare tar skrivningen i domen sikte på bestämmelsen i 7 kap. 

7 § arbetsmiljölagen om att Arbetsmiljöverket får utfärda de förelägganden ”som 

behövs” för att säkra efterlevnaden av arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets 

föreskrifter. I förarbetena uttalas att det inte behöver ha inträtt ett missförhållande i 

 
873 Essen, Bohlin och Warnling, Förvaltningsrättens grunder, s. 111, Håkan Strömberg och Bengt Lundell, 

Allmän förvaltningsrätt (Stockholm: Liber, 2018), s. 73 och Bull, ”Objektivitetsprincipen”, s. 106. 

Likhetsprincipens krav på likabehandling berörs också i JO beslut 2003-03-04, dnr 4188-2000.  
874 Se Andersson, Lagom krav på arbetsmiljön, s. 115. 
875 Detta bör gälla alla typer av krav som ställs på kommersiell verksamhet. Jfr SOU 2004:37, 

Miljöbalkens sanktionssystem och hänsynsregler, Delbetänkande av Miljöbalkskommittén, där det påpekas att 

det inte är förenligt med kravet på likabehandling att man i vissa kommuner inte riskerar att påföras 

miljösanktionsavgifter för överträdelser av miljöregler.  
876 Se RÅ 2002 not. 65 och RÅ 2010 not. 38, jfr Andersson, Lagom krav på arbetsmiljön, s. 115. 
877 Se Andersson, s. 134 f. 
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skyddshänseende för att ett föreläggande ska kunna utfärdas utan att det räcker med 

att myndigheten på grund av en anmälan eller av andra skäl anser att behov finns att 

ingripa med förelägganden i förebyggande syfte.878 Domstolen kan ha tolkat bestäm-

melsen som att för att behov ska föreligga så måste behovet vara hänförligt till ett 

specifikt arbetsställe. Oavsett om domslutet grundar sig i likhetsprincipen eller i 7 

kap. 7 § arbetsmiljölagen blir konsekvensen densamma, att förelägganden inte kan 

användas för att ställa krav vid branschövergripande arbetsmiljöproblem om inte 

kraven tydligt framgår av lag eller föreskrifter.879  

Detta kan innebära svårigheter att utfärda förelägganden när en hel bransch lider 

av liknande arbetsmiljöproblem. Samma problem illustreras också av ett avgörande 

där ett föreläggande mot flygbolaget SAS att vidta vissa åtgärder underkändes bland 

annat med motiveringen att sjukskrivningstalen inte var anmärkningsvärt höga för 

branschen.880 Det kan tolkas som att det innebär en bristande likabehandling att 

ställa ett krav på SAS när alla företag i samma bransch har ungefär samma problem. 

Problemet med resonemanget är att det då blir svårt att förbättra den generella nivån 

på arbetsmiljön i en viss bransch genom inspektioner och förelägganden. Det är 

knappast i linje med arbetsmiljörättens syften och mål.881 Att denna typ av resone-

mang förs av domstolarna ger intryck av att likabehandling av arbetsgivare är över-

ordnat att uppnå vissa absoluta arbetsmiljökrav.  

Frågan om föreläggandens legalitet och kravet på likabehandling är också kopplat 

till proportionalitetsprincipen inom förvaltningsrätten. 

 
878 Prop. 1976/77: 149, s. 422. I domstolsavgöranden har dock bestämmelsen om att behov ska 

föreligga tolkats som att Arbetsmiljöverket måste undersöka att det finns konkret behov av ingripande 

innan Arbetsmiljöverket utfärdar ett föreläggande. Se exempelvis Kammarrätten i Göteborg, dom 

2015-02-17, mål nr 7454-13, dom 2015-02-17, mål nr 7455-13, dom 2015-02-17, mål nr 7458-13, dom 

2015-02-17, mål nr 7462-13, dom 2015-02-17, mål nr 7463-13, 7466-13, 7467-13 och 7469-13 och dom 

2015-02-17, mål nr 7470-13. I domen upphävdes förelägganden om att arbetsgivaren skulle vidta 

åtgärder, i den del Arbetsmiljöverket inte undersökt i vilket utsträckning kraven redan var uppfyllda av 

arbetsgivaren. 
879 Eventuellt tar skrivningen sikte på proportionalitetsprincipen, det anses inte nödvändigt med ett 

krav som inte är baserat i specifika förhållanden hänförliga till det aktuella arbetsstället. Se avsnitt 5.6. 
880 Kammarrätten i Stockholm, 2016-03-21, mål nr 984-15, se även avsnitt 3.3 för en längre redogörelse 

för domen.  
881 Jfr 1 kap. 1 § AML där det anges att lagens ändamål är att förebygga olycksfall i arbetet och att 

uppnå en god arbetsmiljö och 3 kap. 2 § första stycket AML där det anges att arbetsgivaren ska vidta 

alla åtgärder som behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall hos arbetstagarna där allt sådant som 

kan leda till ohälsa eller olycksfall ska ändras eller ersättas så att risken för ohälsa eller olycksfall 

undanröjs. 
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5.6 Förelägganden och proportionalitetsprincipen 

Även om ett föreläggande anses ha författningsstöd och inte innebär någon 

bristande likabehandling så måste det också vara proportionerligt. Som berörts ovan 

ger rättsreglerna inom många delar av förvaltningsrätten, även inom arbetsmiljö-

rätten, myndigheterna frihet att bestämma om och hur de ska använda sin makt, så 

kallat fritt skön.882 Detta fria skön begränsas inte bara av ovan angivna principer om 

objektivitet och likabehandling utan även av proportionalitetsprincipen. 

Proportionalitetsprincipen är en generellt giltig rättsgrundsats.883 Inom förvalt-

ningsrätten har den kodifierats i 5 § tredje stycket förvaltningslagen. Proportional-

itetsprincipen kan sägas bestå av tre delar: ett krav på lämplighet, ett krav på 

nödvändighet och ett krav på proportionalitet i strikt mening.884 De tre kraven ska 

vara uppfyllda när en myndighet ingriper i ett enskilt intresse.885 Bedömningen görs 

i tre steg där myndigheten först prövar om åtgärden är lämplig, därefter om den är 

nödvändig och slutligen om den är proportionell i strikt mening.886  

Lämplighetskravet innebär att ingrepp endast får göras om det är ägnat att uppnå 

det ändamål som är avsett med åtgärden. Det är endast klart olämpliga åtgärder som 

 
882 Ingrid Helmius, ”Proportionalitetsprincipen”, i Offentligrättsliga principer, red. Lena Marcusson 

(Iustus, 2020), s. 137. 
883 Markus Naarttijärvi, För din och andras säkerhet: konstitutionella proportionalitetskrav och Säkerhetspolisens 

preventiva tvångsmedel (Uppsala: Iustus, 2013), s. 43. Principen är inte direkt angiven i regeringsformen 

men kommer till uttryck ibland annat 2 kap. 15 § RF där det anges att varje medborgare är skyddad 

mot inskränkningar i användningen av mark eller byggnad utom när det krävs för att tillgodose 

angelägna allmänna intressen, se Essen, Bohlin och Warnling, Förvaltningsrättens grunder, s. 113 och 

Helmius, ”Proportionalitetsprincipen”, 2020. I prop. 1993/94:117, Inkorporering av Europakonventionen 

och andra fri- och rättighetsfrågor, s. 39 f. beskrivs den allmänna proportionalitetsprincipen som en allmän 

rättsprincip som vunnit hävd i svensk rätt. Proportionalitetsprincipen är också av stor betydelse inom 

europarätten, såväl inom EU-rätten som inom Europakonventionsrätten, se Mattias Derlén, Johan 

Lindholm och Markus Naarttijärvi, Konstitutionell rätt (Stockholm: Norstedts Juridik, 2020), s. 216–218, 

308 f. och 312–318. 
884 Det är denna utformning proportionalitetsprincipen har i förvaltningslagen. De tre stegen förekom-

mer i de flesta beskrivningar av proportionalitetsprincipen, se Derlén, Lindholm och Naarttijärvi, 

Konstitutionell rätt, s. 309 och något annorlunda formulerat, Helmius, ”Proportionalitetsprincipen”, 2020, 

s. 140 f. Ibland förekommer i beskrivningar av proportionalitetsprincipen också ett första steg om att 

ett berättigat ändamål ska föreligga, detta gäller särskilt när proportionalitetsbedömningen avser om en 

rättighetsinskränkning är proportionerlig se Derlén, Lindholm och Naarttijärvi, Konstitutionell rätt, s. 309 

ff. och Naarttijärvi, För din och andras säkerhet, s. 53 f. Naarttijärvi lyfter också fram legalitet som en 

förutsättning som måste uppfyllas, se Naarttijärvi, s. 46, 48–52. Här har redan legalitetsprincipen be-

handlats separat varför den inte här behandlas som en del av proportionalitetsbedömningen. 
885 5 § tredje stycket förvaltningslagen. 
886 Prop. 2016/17:180, s. 290.  
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inte är tillåtna. Nödvändighetskravet innebär att åtgärden inte får vara mer ingrip-

ande än vad som krävs för att uppnå det önskade resultatet. Om det finns flera lika 

effektiva åtgärder för att uppnå målet så ska den minst ingripande åtgärden an-

vändas.887 Kravet på proportionalitet i strikt mening innebär att intresset av att vidta 

åtgärden vägs mot det ingrepp som åtgärden innebär. Bestämmelsen ska inte tolkas 

extensivt och innebär endast att det inte får finnas ett klart missförhållande mellan 

det allmänna intresset av ett visst ingripande och den belastning ingripandet innebär 

för den enskilde.888 

Proportionalitetsbedömningen innebär att de åtgärder som föreläggs arbets-

givaren måste vägas mot andra intressen som kan stå i strid med intresset av en god 

arbetsmiljö. Förutom att kostnaderna för åtgärderna inte ska vara orimliga så får inte 

heller andra viktiga intressen inskränkas genom kraven på arbetsmiljön. 

Det är relativt vanligt att resonemang om huruvida ett föreläggande är proport-

ionerligt eller ej förekommer vid överprövning av Arbetsmiljöverkets beslut att ut-

färda förelägganden. Inget avgörande från högsta instans berör explicit hur proport-

ionalitetsbedömningen ska ske vid bedömning av förelägganden i arbetsmiljömål.889 

Som nämnts ovan är det möjligt att tolka  HFD 2016 ref. 46 där det anges att ”det 

inte [framgår] av utredningen i målet att föreläggandet är påkallat av specifika för-

hållanden som är hänförliga till nu aktuellt arbetsställe” som att proportionalitets-

principen spelade roll för avgörandet. Men då domskälen inte är tydliga i denna del 

lämnar det föga vägledning i hur proportionalitetsbedömningar ska göras av före-

lägganden i arbetsmiljöärenden.  

Det finns dock praxis från kammarrätterna i denna fråga. Andersson har 

sammanfattat kammarrätternas tolkningar, i domar under åren 2008 till och med 

2018, av proportionalitetsprincipen i arbetsmiljöärenden enligt följande.890 

Lämplighetskravet, av Andersson betecknat som ett krav på ändamålsenlighet, 

innebär inte att Arbetsmiljöverket endast får utfärda förelägganden med den allra 

mest effektiva åtgärden för att förebygga ohälsa. Det räcker att Arbetsmiljöverket 

kan visa att ett ingripande inte kan antas vara overksamt eller kontraproduktivt i 

förhållande till sitt ändamål för att lämplighetskravet ska anses uppfyllt. Andersson 

konstaterar att det är svårt att ur den samlade kammarrättspraxisen tydligt fastslå var 

 
887 Essen, Bohlin och Warnling, Förvaltningsrättens grunder, s. 114. 
888 Prop. 2016/17:180, s. 290. 
889 Andersson, Lagom krav på arbetsmiljön, s. 160.  
890 Andersson, s. 160–194. Andersson har gått igenom samtliga domar från Kammarrätterna under 

åren som har behandlat förelägganden enligt arbetsmiljölagen.  
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gränserna går, men han anser att det går att utläsa att det inte ställs upp något strängt 

krav på att endast optimala åtgärder ska vidtas.891  

Även om frågan vad som är en ändamålsenlig åtgärd och inte är en empirisk fråga 

så finns det exempel i praxis på att domstolar använder sig av rättsligt material för 

att bedöma en åtgärds ändamålsenlighet.892 Ett exempel på detta är ett avgörande 

där ett föreläggande om att vidta åtgärder för att begränsa arbetsmängden för 

socialsekreterare ansågs ändamålsenligt. Till stöd för att stress kan leda till psykisk 

ohälsa åberopades ett arbetsskadeförsäkringsmål, RÅ 2010 ref. 101, där Högsta 

förvaltningsdomstolen yttrat att det var sannolikt med ett samband mellan hög 

arbetsbelastning, stress och psykisk ohälsa.893 

Arbetsmiljöverket får meddela de förelägganden som behövs för att säkra efter-

levnaden av arbetsmiljölagstiftningen.894 Det har i kammarrättspraxis tolkats som att 

det för att ett föreläggande ska meddelas så måste Arbetsmiljöverket antingen göra 

sannolikt att ett missförhållande råder eller att det är sannolikt att ett regelbrott kan 

komma att ske.895 Denna tolkning, även om det inte explicit anges i domskälen, kan 

ses som att en bedömning av ingreppets lämplighet görs. 

Frågan om ett föreläggandes ändamålsenlighet aktualiseras bara i de fall där det 

saknas tydliga bestämmelser i Arbetsmiljöverkets föreskrifter till stöd för föreläggan-

det. I det fall tydligt stöd finns i föreskrifter är det enligt Andersson inte aktuellt att 

göra en bedömning av föreläggandets ändamålsenlighet. I dessa fall är frågan redan 

avgjord på förhand.896 Det innebär att hur tydligt stöd det finns i föreskrifter för ett 

visst föreläggande inte bara påverkar bedömningen av ett föreläggandes legalitet utan 

även bedömningen av dess proportionalitet. Detta understryker ytterligare betydel-

sen av hur kraven i föreskrifterna är utformade för vilka rättsliga reaktioner som kan 

följa av dessa. 

Frågan om nödvändigheten av ingripanden har enligt Andersson inte behandlats 

på något strukturerat sätt i kammarrättspraxis. Han är kritisk mot att domstolarna 

 
891 Andersson, s. 162 f. 
892 Andersson, s. 163 f. 
893 Detta är ett närmat övertydligt exempel på domstolars tendens att alltid föredra att åberopa rättsliga 

källor till stöd för sina resonemang. Kopplingen mellan stress och psykisk ohälsa bör rimligen också 

framgå av en mängd medicinsk litteratur. 
894 7 kap. 7 § AML, se även prop. 1976/77:149, s. 422. 
895 Kammarrätten i Stockholm, dom 2012-02-29, mål nr 6531-10 och dom 2012-02-29, mål nr 6533-

10. 
896 Andersson, Lagom krav på arbetsmiljön, s. 168. 
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behandlar frågan om nödvändighet lättvindigt trots att denna fråga har potential att 

utgöra en viktig del av proportionalitetsbedömningen.897  

Ett exempel på uttolkning av nödvändighetskravet kan dock ges. Ett föreläg-

gande om att vissa rutiner skulle vara skriftliga ansågs inte vara nödvändigt då det 

inte hade framkommit av utredningen att de muntliga rutinerna var bristfälliga eller 

otillräckliga. Enligt domen i samma mål saknades också grund för att förelägga 

arbetsgivaren att utforma en stallinredning på visst sätt då det inte hade visats att 

stallinredningen var bristfällig.898 

Proportionalitetsbedömningens sista led, frågan om proportionalitet i strikt 

mening, innebär en jämförelse av intresset av att förebygga olyckor och ohälsa i 

arbetslivet med de motstående intressen som påverkas av de krav som ställs i 

föreläggandet. I arbetsmiljöärenden rör det motstående intresset sig ofta om ett 

ekonomiskt intresse.899 Kraven som ställs innebär ofta direkta eller indirekta 

kostnader för arbetsgivaren. I förarbetena till arbetsmiljölagen anges att de ” insatser 

som krävs för att förbättra arbetsmiljön inte får vara orimliga i förhållande till de 

resultat som kan uppnås.”900 

Exempel på fall där ekonomiska intressen har vägts mot arbetsmiljöintresset och 

arbetsmiljöintresset har befunnit vägra tyngre är förbud mot arbete i lastutrymme i 

flygplan,901 förbud mot att hämta avfall utan att använda en viss typ av fordon,902 

föreläggande om att vidta omfattande undersökningar och åtgärder avseende 

stress903 samt förbud mot ensamarbete nattetid utan nattlucka.904 Även krav på 

minsta fritt arbetsutrymme vid omsorgsarbete har ansetts proportionerligt.905 

 Även andra intressen än ekonomiska kan utgöra det motstående intresse som 

arbetsmiljöhänsynen vägs mot. Exempelvis har det i ett kammarrättsavgörande inte 

ansetts proportionerligt att ställa krav på att anställda vid ett gruppboende inte ska 

utsättas för tobaksrök, då det ansågs inskränka brukarnas rätt till stöd och hjälp enligt 

socialrättsliga bestämmelser.906 

 
897 Andersson, s. 171 f. 
898 Kammarrätten i Stockholm, dom 2018-10-31, mål nr 3276-18.  
899 Även om bedömningen innehåller ett ekonomiskt inslag så ska den inte ske utifrån den enskilde 

arbetsgivarens ekonomiska bärkraft, SOU 1976:1, s. 132 och prop. 1976/77:149, s. 254.  
900 Prop. 1976/77:149, s. 253.  
901 Kammarrätten i Stockholm, dom 2016-05-13, mål nr 6079-15. 
902 Kammarrätten i Göteborg, dom 2017-07-07, mål nr 6557-16. 
903 Kammarrätten i Sundsvall, dom 2012-07-30, mål nr 273-12. 
904 Kammarrätten i Jönköping, dom 2011-02-01, mål nr 437-10. 
905 Kammarrätten i Stockholm, dom 2019-09-24, mål nr 7271-18. 
906 Kammarrätten i Jönköping, dom 2010-01-14, mål nr 360-09. 
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Proportionaliteten av ett föreläggande om att en kommun skulle vidta åtgärder 

avseende socialsekreterares arbetsbelastning har bedömts i domstol. Domstolen 

angav att då föreläggandet byggde på kommunens egna utredningar, och viktnings-

metoder vilka tagits fram i samverkan mellan kommunen och de anställda, så var 

föreläggandet proportionerligt.907  

Andersson påpekar att kammarrätterna ofta anser att proportionalitet föreligger 

även om det är fråga om dyra åtgärder som arbetsgivaren föreläggs att vidta. Det 

innebär att intresset av att förebygga ohälsa och olycksfall tillmäts större vikt än 

arbetsgivarens ekonomiska intresse.908 I ett avgörande anges att kraven på arbets-

miljön inte kan sänkas med hänsyn till arbetsgivarens ekonomiska förutsättningar.909 

En viktig slutsats är att kravens typ och utformning – hur tydliga de är – kan ha 

avgörande betydelse för proportionalitetsbedömningen när ett föreläggande om att 

arbetsgivaren ska vidta åtgärder utfärdas utifrån de aktuella kraven. Åtgärder som 

utgår från specifikationskrav bör ha lättare att klara proportionalitetsbedömningen 

än åtgärder som utgår från andra typer av krav. För förelägganden baserade på 

specifikationskrav har normgivaren redan gjort en bedömning av ändamåls-

enligheten som det därför finns små möjligheter för domstolarna att överpröva. 

Även när förelägganden är baserade på specifikationskrav måste de dock vara 

nödvändiga och proportionella i strikt mening för att vara i enlighet med proport-

ionalitetsprincipen.  

Förutom de nu genomgångna kraven på legalitet, objektivitet, likabehandling och 

proportionalitet gäller också ett tydlighetskrav.  

5.7 Tydlighet och precision 

Om legalitetsprincipen i vissa fall ställer upp ett krav på lex-certa, ett obestämdhets-

förbud gällande lagars och andra föreskrifters utformning, så gäller ett ännu sträng-

are krav på tydlighet och precision för förelägganden. Att förelägganden ska vara 

tillräckligt precisa och tydliga är väsentligt ur rättssäkerhetssynpunkt, eftersom det 

är en förutsättning för att arbetsgivaren ska veta hur denne ska agera för att vite inte 

ska dömas ut. Även på förelägganden som inte är förenade med vite ställs i princip 

samma krav på tydlighet som på vitesförelägganden.910  

 
907 Kammarrätten i Göteborg, dom 2012-04-19, mål nr 222-11. 
908 Andersson, Lagom krav på arbetsmiljön, s. 174. 
909 Kammarrätten i Stockholm, dom 2019-09-24, mål nr 7271-18. Jfr även ingressen till rådets direktiv 

89/391/EEG där det anges att förbättringar av arbetarskyddet inte får underordnas rent ekonomiska 

hänsyn. 
910 HFD 2017 ref. 21.  
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Förläggandet ska vara formulerat så att det tydligt framgår av dess ordalydelse 

vilka åtgärder som ska vidtas.911 Föreläggandet ska vara ”knutet till en klart definie-

rad prestation eller underlåtenhet”.912 Det ska vara utformat så att adressaten får helt 

klart för sig vad hen måste göra för att undgå att vitet döms ut.913 Ett föreläggande 

om att ”ha iordningställt” vissa tomter har inte ansetts tillräckligt tydligt och precist 

för att ett vite skulle kunna dömas ut.914 Ett föreläggande om att ”komma in med 

förslag på hur föreningens avloppsanläggning skall förbättras så att olägenhet för 

människors hälsa eller miljön inte uppkommer” har inte ansätts tillräckligt tydligt 

och precist.915  

Gällande kravet på tydlighet har Högsta förvaltningsdomstolen yttrat att för att 

förelägganden 

som endast upprepar vad som föreskrivs i lag ska tillgodose kravet på tydlighet fordras 

att lagens bestämmelser är så precisa att det inte kan råda något tvivel om vilka åtgärder 

som ska underlåtas eller vidtas i det enskilda fallet.916  

Uttalandet är av stor vikt när det gäller förelägganden angående arbetsmiljö. Många 

av arbetsmiljökraven är så generellt formulerade att om ett föreläggande innehåller 

en ordagrann återgivning av kravet så är inte föreläggandet tillräckligt tydligt och 

precist.  

När tydligheten av ett föreläggande bedöms finns det ett visst utrymme att tolka 

ett föreläggande mot bakgrund av tidigare kontakter mellan Arbetsmiljöverket och 

arbetsgivaren. Detta utrymme är dock begränsat och i praktiken torde endast 

kontakter som har dokumenterats ha någon inverkan på bedömningen av tydlig-

heten.917 

 
911 Rune Lavin, Viteslagstiftningen: en kommentar, (Stockholm: Wolters Kluwer, 2017), s. 123. Se även JO 

1998/99 s. 407 och JO 1991/92 s. 324 där JO kritiserade alltför oprecisa formuleringar i vitesföre-

lägganden.  
912 HFD 2020 ref. 28, p. 24. 
913 RÅ 1994 ref. 29 se även Strömberg och Lundell, Allmän förvaltningsrätt, s. 150. 
914 RÅ 1990 ref. 39. 
915 Miljööverdomstolen, dom 2004-11-12, mål nr M 8011-03. 
916 HFD 2017 ref. 21. Se även HFD 2020 ref. 28, p. 26. Jfr även RÅ 1994 ref. 29.  
917 Se RÅ 1990 ref. 39 samt RÅ 1994 ref. 29, uttalandena i målen gäller förelägganden i allmänhet och 

inte specifikt förelägganden i arbetsmiljöärenden. Som ett exempel på ett avgörande görande 

förelägganden från Arbetsmiljöverket där tidigare utredning från Arbetsmiljöverket har inverkat på 

bedömningen av föreläggandets tydlighet kan anges Kammarrätten i Sundsvall, dom 2012-07-30, mål 

nr 273-12. 
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Lavin menar att förelägganden som innebär att en viss standard ska uppnås men 

utan att ange hur detta ska ske brister i tydlighet.918 Frågan är om detta innebär att 

det inte går att ställa utfallskrav i förelägganden? Per definition kan ett utfallskrav 

uppnås på flera olika sätt och det kan därför ifrågasättas om ett sådant föreläggande 

är tillräckligt tydligt. 

Inom miljörätten, vilken liksom arbetsmiljörätten är en typ av intervenerande 

reglering, behandlas frågan om vilka typer av krav som kan ställas i förelägganden i 

förarbetena till miljöbalken. Där anges att förelägganden, som anger att vissa 

begränsningsvärden gäller, störningsnivåer inte får överskridas eller att vissa tekniska 

funktionskrav ska uppnås, som huvudregel torde vara tillräckligt preciserade och 

tydliga för att kunna ligga till grund för utdömande av vite. Det framhålls att det ofta 

är lämpligt med denna typ av förelägganden i stället för att ange att ange att en viss 

teknisk åtgärd ska vidtas. Därigenom överlåts åt verksamhetsutövaren att själv finna 

den mest effektiva lösningen för att uppfylla kraven.919 Trots detta uttalande har det 

förekommit rättsfall där domstolar har upphävt sådana föreläggande på grund av att 

de inte har varit tillräckligt preciserade.920 

I förarbetena till arbetsmiljölagen finns inga generella uttalanden om utfallskrav 

är möjliga att uppställa i förelägganden eller ej. Arbetsmiljöverket har dock i sin 

argumentation i domstol framhållit att ökande användning av funktionskrav, vilket 

är ett annat sätt att benämna utfallskrav, är en av premisserna för det nuvarande 

sanktionssystemet inom arbetsmiljörätten.921 Utfallskrav kan i förelägganden också 

kombineras med exempel på mer preciserade åtgärder som kan vidtas. Som exempel 

kan anges följande föreläggande som godtogs i prövning i kammarrätt:  

”Tungt manuellt arbete ska så långt som möjligt undvikas, t.ex. genom att mekanisk 

utrustning används vid hämtningen. Om tungt manuellt arbete inte kan undvikas ska 

hämtning ske genom rullande hantering utan manuella lyft mellan uppsamlingsanord-

ning för grovsoporna respektive elavfallet och den bil som används för 

transporten”.922 

Den begränsade praxis som finns på området ger inte mycket vägledning när det 

gäller möjligheterna att utfärda förelägganden med utfallskrav inom arbetsmiljö-

rätten. Att märka är dock att det ofta är lämpligt att arbetsgivaren ges viss valfrihet 

att uppnå arbetsmiljömål då det är svårt för Arbetsmiljöverket att på förhand avgöra 

 
918 Rune Lavin, Offentligrättsligt vite. 1 (Lund: Juridiska föreningen i Lund, 1978), s. 85. 
919 Prop. 1997/98:45, Miljöbalk, del 1, s. 494 f. 
920 Rikard Setterlid, Offentlig tillsyn enligt miljöbalken (Stockholm: Norstedts Juridik, 2000), s. 79–81. 
921 Se Kammarrätten i Göteborg, dom 2015-06-10, mål nr 2094-14.  
922 Kammarrätten i Stockholm, dom 2012-02-29, mål nr 6531-10. 
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det effektivaste sättet att nå målen. Ett onödigt snävt formulerat föreläggande kan 

också ifrågasättas om det verkligen är förenligt med proportionalitetsprincipen. Det 

finns därmed goda skäl för att tillåta förelägganden med utfallskrav så länge dessa är 

tillräckligt tydliga och precisa. Förelägganden om att ett visst gränsvärde ska uppnås 

utan att det exakt anges hur detta ska göras bör bedömas som tillräckligt tydliga och 

precisa. 

Ett exempel på ett föreläggande rörande arbetsmiljö som av domstol inte ansågs 

tillräckligt precist var när ett bussbolag förbjöds att framföra bussar om inte snöröj-

ning, halkbekämpning och vägunderhåll var utförda på ett sådant sätt att risken för 

chaufförerna att drabbas av ohälsa eller olycksfall var förebyggd.923 Fallet bör förstås 

som att bolaget inte av föreläggandet kunde veta vilka åtgärder som skulle vidtas för 

att undvika förbudet. Föreläggandet innehöll flera termer som inte var klart definie-

rade: snöröjning, halkbekämpning och vägunderhåll. Vilka åtgärder som skulle vidtas 

angavs inte, kravet var i stället ett krav på att snöröjning, halkbekämpning och 

vägunderhåll skulle vara tillfredställande. Detta gjorde det svårt för bussbolaget att 

veta när tillräckliga åtgärder hade vidtagits. Även om det inte nämns i domskälen så 

spelade det troligen in att förhållandena till viss del var sådana som bussbolaget inte 

hade rådighet över. Domen visar på svårigheterna med att formulera breda 

utfallskrav i förelägganden som samtidigt uppfyller kravet på tydlighet och precision.  

I ett annat fall, som kuriöst nog också handlar om snöröjning, förelades ett tåg-

bolag bland annat att ”upprätta en rutin som säkerställer att snöröjningen på 

Karlstads bangård fungerar så att de platser på bangården där arbeten utförs är fria 

från snö och föremål som innebär risk för snubbling”.924 I fallet kunde föreläggandet 

tolkas som att det var bolagets ansvar att säkerställa snöröjningen i alla delar av 

bangården, även där annan personal än bolagets arbetade. Föreläggandet ansågs 

därmed inte kunna ”knytas till en klart definierad prestation” och upphävdes därför. 

Avgörandet visar på att de termer som används i ett föreläggande måste motsvara 

klart definierade begrepp. Fallet visar också på att frågan om tydlighet är kopplad till 

frågan om ett föreläggande är faktiskt möjligt att efterleva. 

Ett föreläggande mot ett bussbolag med förbud om att trafikera vissa gator om 

busschaufförerna utsattes för ”skadliga transienta vibrationer” ansågs inte uppfylla 

kravet på tydlighet.925 Ett föreläggande om förbud mot viss verksamhet om inte alla 

arbetstagare ”som arbetar med avelstjurar skulle ha sådana kunskaper om tjurarnas 

egenskaper, beteendemönster och reaktioner i olika situationer att arbetet kunde 

 
923 Kammarrätten i Stockholm, dom 2012-10-16, mål nr 636-12. 
924 Kammarrätten i Göteborg, dom 2015-06-10, mål nr 2094-14. 
925 Kammarrätten i Stockholm, dom 2010-09-08, mål nr 8078-09. 
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utföras utan risk för ohälsa och olycksfall” har av domstol ansetts vagt och 

otydligt.926 Ett föreläggande om att ett bolag ”ska se till att arbetstagarna inte mot 

sin vilja utsätts för ohälsosamma ämnen i inomhusluften i form av tobaksrök” och 

att ”[d]e arbetshygieniska förhållandena vad avser luft ska vara tillfredsställande” har 

inte ansett vara tillräckligt tydligt och precist.927  

Ett annat exempel på när domstol har ansetts att ett föreläggande brustit i 

tydlighet är följande föreläggande på Trafikverket att i egenskap av byggherre vidta 

följande åtgärder:928  

Ni ska se till att arbetet med bergförstärkning genom bultning i projektet E4 Förbifart 

Stockholm kan utföras utan risk för belastningsskador på så väl lång som kort sikt. 

Ni ska se till att arbetet är anpassat till den sociala och tekniska utvecklingen i samhället 

och medge användning av hjälpmedel och teknisk utrustning för att undvika tung 

manuell hantering. 

Vid föreskrivande av val av bult ska ni se till att hänsyn tas till byggprodukternas form, 

storlek och vikt samt till utrymmet där dessa skall monteras.  

Ni ska se till att tekniska utrustningar/arbetsutrustningar som används vid arbetet är 

lämpliga för sitt ändamål och kan användas utifrån utrustningens bruksanvisning 

Samtliga ovan angivna åtgärder ansågs av kammarrätten brista i tydlighet och före-

läggandet upphävdes i den delen. 

Frågan om tillräcklig tydlighet har också prövats i ett fall rörande vilka krav på 

skyddsutrustning som kunde ställas på ett vård- och omsorgsboende under covid-19 

pandemin. Arbetsmiljöverket förbjöd arbetsgivaren från att låta ”utföra patientnära 

arbete med brukare med konstaterad eller misstänkt covid-19 smitta” om inte 

adekvat skyddsutrustning, i form av både munskydd och visir, bars. Förbudet 

underkändes av domstol då begreppet ”patientnära arbete” inte ansågs uppfylla 

kravet på tydlighet.929 Ett annat föreläggande om att skyddsutrustning ska användas 

när ”arbetstagarna är inom en meters avstånd från den boende och hjälper denne 

 
926 Kammarrätten i Stockholm, dom 2018-10-31, mål nr 3276-18. 
927 Kammarrätten i Jönköping, dom 2020-06-24, mål nr 1625-19. 
928 Kammarrätten i Stockholm, dom, 2020-03-26, mål nr 4914-19. 
929 Förvaltningsrätten i Stockholm, dom 2020-04-30, mål nr 8036-20. Överklagades till Kammarrätten 

vilken inte meddelade prövningstillstånd, Kammarrätten i Stockholm, beslut 2020-05-26, mål nr 

3239-20, inte heller Högsta förvaltningsdomstolen meddelade prövningstillstånd, Högsta 

förvaltningsdomstolen, beslut 2020-06-24, mål nr 3349-20. 
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med t.ex. kroppstvätt, hygien, dusch, påklädning, matning, medicinering och 

liknande” har ansetts tillräckligt tydligt och precist.930  

Tydligheten av ett föreläggande om att förbjuda en bussoperatör att trafikera an-

givna hållplatser med vissa busstyper om inte bestämda åtgärder hade vidtagits har 

varit föremål för prövning i kammarrätt. Åtgärderna som skulle vitas var att säker-

ställa att en bussterminal var fri från obehöriga fordon och att skapa tillräckligt med 

utrymme på bussterminalen så att ”risken för påkörning av personer och för kollis-

ioner mellan fordon minimerats”. Föreläggandet bedömdes vara tillräckligt tydligt 

och precist för att kunna ligga till grund för utdömande av vite.931 

Kravet på tydlighet och precision är viktigt för arbetsgivarens rättssäkerhet. Dock 

måste kravet på tydlighet och precision vägas mot kravet på proportionalitet, så att 

arbetsgivaren inte föreläggs att vidta vissa specifika åtgärder för att uppnå ett arbets-

miljökrav när det finns andra mindre ingripande åtgärder som kan uppnå samma 

mål. 

Både innehållet i de föreskrifter som reglerar ett område men kanske framför allt 

arten av de arbetsmiljöproblem som ska hanteras påverkar möjligheterna att utforma 

tydliga och precisa förelägganden. På de områden där det finns tekniska standarder, 

mätvärden och liknande att hänvisa till är det lättare att utforma ett tydligt och precist 

föreläggande än på exempelvis det psykosociala området där det kan vara svårt att 

formulera mätbara ålägganden.932  

5.8 Föreläggandet måste vara rättsligt och faktiskt möjligt att 

efterleva 

För att ett föreläggande ska vara giltigt måste det vara rättsligt och faktiskt möjligt 

att efterleva föreläggandet. Det följer av 2 § andra stycket viteslagen. Även om 

bestämmelsen endast är direkt tillämplig vid utfärdande av vitesförelägganden så bör 

det också gälla för andra typer av förelägganden. Även när frågan om utdömande av 

vite prövas görs bedömningen.933 

 
930 Se Förvaltningsrätten i Falun, dom 2020-09-14, mål nr 3041-20. 
931 Kammarrätten i Stockholm, dom 2020-11-02, mål nr 1814-20. 
932 AFS 2015:4 gör att det på det psykosociala området finns i vart fall procedurkrav som bör kunna 

ligga till grund för förelägganden, se Johan Holm, ”Organisatorisk och social arbetsmiljö – vilka krav 

kan ställas?: Kan bestämmelserna i AFS 2015:4 ligga till grund för förelägganden?”, i Vänbok till Ulf 

Israelsson, red. Mattias Derlén, Lena Landström och Nina Nilsson Rådeström (Umeå: Juridiska 

institutionen, Umeå universitet, 2020), s. 153–70. 
933 Se prop. 1984/85:96, Med förslag till lag om viten m.m., s. 56, detta är en del av den laglighetsprövning 

som ska göras vid utdömande av vite. Se avsnitt 5.9. 
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 För att ett föreläggande ska vara möjligt att efterleva krävs att föreläggandet 

riktas mot rätt adressat.934 Civilrättsliga regler styr ofta vem som det är möjligt att 

förelägga att vidta åtgärder.935 I arbetsmiljörättsliga sammanhang är det oftast arbets-

givaren som är rätt adressat för ett föreläggande.936 Men även om den som föreläggs 

åtgärden är arbetsgivare kan det vara så att det inte är möjligt för denne att vidta 

åtgärderna. 

I RÅ 1990 ref. 57 förelades ett aktiebolag vid vite att lämna deklaration. När 

föreläggandet delgavs firmatecknaren hade bolaget försatts i konkurs och redovis-

ningen hade omhändertagits av konkursförvaltaren. Domstolen fann att bolaget 

saknade möjlighet att följa föreläggandet och vitet kunde därför inte dömas ut. Även 

ett föreläggande mot ett skrotupplag som försatts i konkurs kunde inte leda till 

utdömande av vite då konkursboet och inte konkursgäldenären hade rådighet över 

egendomen.937 

Från arbetsmiljörättens område kan nämnas ett fall där ett assistansbolag 

förelades att se till att assistenter som hade jourtjänstgöring hade tillgång till ett rum 

som gav dem möjlighet att vila ostörda. Då arbetet utfördes i en lägenhet tillhörig 

en anhörig till brukaren saknade bolaget bestämmanderätt över utformningen av 

lägenheten. Bolaget saknade därför praktiska och rättsliga möjligheter att genomföra 

ändringar i lägenheten mot lägenhetsinnehavarens vilja. Då samtycke från lägenhets-

innehavaren saknades, hade inte bolaget rättsliga möjligheter att följa föreläggandet 

och föreläggandet upphävdes därför i den delen.938 

Att förelägganden ska vara rättsligt och faktiskt möjliga att efterleva utgör en 

yttersta gräns för vilka förelägganden som kan förekomma så att ingen ska åläggas 

att genomföra något denne inte råder över. Frågan om en åtgärd är ekonomiskt 

möjlig eller ej ingår inte i denna bedömning. De ekonomiska övervägandena är i 

stället en del av proportionalitetsbedömningen. Även om den enskilde arbetsgivaren 

helt saknar ekonomiska resurser för att genomföra en viss arbetsmiljöåtgärd bör det 

inte föranleda att föreläggandet betraktas som omöjligt att efterleva. Om inga andra 

 
934 Lavin, Viteslagstiftningen, s. 46 ff. 
935 Essen, Bohlin och Warnling, Förvaltningsrättens grunder, s. 248. 
936 Dock finns en mängd andra än arbetsgivaren som kan ha ett arbetsmiljöansvar, såsom den som 

råder över ett fast driftställe som är ett gemensamt arbetsställe för flera olika verksamheter (3 kap. 7 d 

§) och den som låter utföra byggnads- och anläggningsarbete (3 kap. 6 § AML). I 3 kap. AML anges ett 

antal andra skyddsansvariga än arbetsgivaren. För mer om andra skyddsansvarig än arbetsgivaren se 

Selberg, Arbetsgivarbegreppet och arbetsrättsligt ansvar i komplexa arbetsorganisationer, s. 357–454 han räknar till 

totalt 19 ansvarssubjekt inklusive arbetsgivaren, s. 358. Ingen annan har dock ett så långtgående ansvar 

som den kontraktuella arbetsgivaren har för sina anställda.  
937 RÅ 2006 ref. 27. 
938 Kammarrätten i Jönköping, dom 2020-06-24, mål nr 1625-19.  
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utvägar finns bör arbetsgivaren alltid kunna upphöra med utförandet av det arbete 

som omfattas av föreläggandet för att kunna slippa vitessanktionen. 

I bedömningen av om ett föreläggande är rättsligt och praktiskt möjligt att efter-

leva, har det ingen större betydelse vilken kravtyp som föreläggandet baserar sig på. 

Däremot innebär det att det är svårare att ställa krav på arbetsmiljön i situationer där 

arbetsgivaren inte har full kontroll över arbetsplatsens utformning, vilket fallet med 

inrättandet av ett jourrum illustrerar tydligt.  

5.9 Utdömande av vite och andra administrativa tvångsmedel 

Om Arbetsmiljöverket finner att en arbetsgivare bryter mot ett föreläggande kan 

verket vända sig till domstol för att ansöka om utdömande om vite.939 Det finns inga 

i lag angivna regler för när en myndighet ska ansöka om utdömande vite eller ej utan 

det får göras efter en självständig bedömning av myndigheten.940 Myndigheten bör 

beakta om det har tillkommit nya omständigheter som gör att föreläggandet är 

olämpligt eller till och med omöjligt att efterleva.941 Bedömningen av om ansökan 

om utdömande av vite ska ske eller ej kan också innefatta en uppskattning av hur 

sannolikt det är att förvaltningsrätten kommer bifalla ansökan.942 Vidare får myndig-

heten överväga om det är lämpligt och skäligt att ansöka om utdömande av vite. I 

denna bedömning kan ingå att studera hur adressaten har betett sig. Om anledningen 

till att åtgärderna i föreläggandet inte har fullgjorts beror på grov vårdslöshet eller 

motvillighet att genomföra åtgärderna bör detta bedömas annorlunda än om 

adressaten har vidtagit vissa åtgärder för att försöka följa föreläggandet.943 Det finns 

alltså ett betydande skön för myndigheten att bedöma om vitet ska utkrävas eller ej. 

Detta skön begränsas dock av allmänna förvaltningsrättsliga principer, där särskilt 

objektivitets- och likhetsprincipen sätter gränser för vilket agerande som är tillåtet.944 

 
939 Ansökan om utdömande av vite görs hos den förvaltningsrätt inom vars domkrets myndigheten är 

belägen ( 6 § viteslagen). Även ansökningar av regionala enheter inom Arbetsmiljöverket ska ske hos 

förvaltningsrätten i Stockholm då bedömningen görs utifrån var myndigheten har sina 

ledningsfunktioner, vilket är i Solna, se RÅ 2006 ref. 40.  
940 Lavin, Viteslagstiftningen, s. 114. Jfr straffrätten där huvudregeln är att åklagaren har en åtalsplikt om 

brott har begåtts, se 26 kap. 6 § rättegångsbalken. 
941 Lavin, s. 114 f, Rune Lavin, Offentligrättsligt vite 2 (Lund: Juridiska föreningen, 1980), s. 23 och Ekelöf, 

Straffet, skadeståndet och vitet, s. 175 f.  
942 Lavin, Viteslagstiftningen, s. 115. Det finns dock möjlighet att ansöka om utdömande av vite även när 

myndigheten inte finner det sannolikt att vitet kommer att utdömas av domstolen. 
943 Lavin, s. 115, Lavin, Offentligrättsligt vite 2, s. 24 och Ekelöf, Straffet, skadeståndet och vitet, s. 175 f. 
944 Se avsnitt 5.5. 
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Efter att myndigheten har ansökt om utdömande av vite så prövar förvaltnings-

rätten om vitet ska dömas ut. Prövningen är dock något begränsad jämfört med den 

prövning som görs om föreläggandet överklagas. När själva beslutet om 

föreläggande överklagas sker en fullständig överprövning av beslutet om att utfärda 

föreläggandet. När frågan om utdömande av vite avgörs bedöms frågan om 

myndigheten hade rätt att utfärda vitet i den aktuella situationen. Ibland har det talats 

om att en laglighetsprövning och inte en lämplighetsprövning ska göras. Lavin 

påpekar dock att det är mycket svårt att avgöra vilka frågor som är utgör laglighets- 

respektive lämplighetsfrågor.945 Det finns också andra sätt att beskriva den prövning 

som domstolen gör när den prövar frågan om utdömande av vite. 

Kraven i föreläggandet ska överensstämma med de författningar som myndig-

heten har tillämpat i det aktuella fallet. Det handlar om att jämföra ordalydelsen i 

föreläggandet med ordalydelsen av författningsbestämmelserna. Det är fråga om en 

abstrakt bedömning, utan att hänsyn tas till de faktiska omständigheterna.946 Lavin 

beskriver det som att det bland annat ska klarläggas att de ord och uttryck som 

används i föreläggandet inte har en vidsträcktare eller annan innebörd än 

motsvarande ord eller uttryck i författningsstadgandet.947 Beskrivningen av 

prövningen tycks utgå från att föreläggandets formulering kommer ligga mycket nära 

författningens formulering. I det fall författningen, såsom är fallet gällande vissa av 

bestämmelserna i Arbetsmiljöverkets föreskrifter, är mer generellt formulerade, är 

det inte säkert att det är lämpligt att föreläggandet språkligt sätt nära överensstämmer 

med föreskriften. Det kan nämligen leda till att föreläggandet inte uppfyller kravet 

på tydlighet.948 Så kan exempelvis vara fallet för krav som är allmänna skyldigheter 

eller generellt formulerade utfallskrav.949  

Däremot ska domstolen inte pröva frågan om föreläggandet var befogat.950 

Istället är prövningen begränsad till att avgöra om de faktiska omständigheterna är 

sådana att de av myndigheten åberopade författningsbestämmelserna var tillämpliga 

då föreläggandet meddelades.951 Vilken betydelse denna begränsning av prövningen 

har i det enskilda fallet är inte enkelt att klargöra och Lavin visar på att praxis på 

området är svårtydd.952 

 
945 Se Lavin, Viteslagstiftningen, s. 128–130. 
946 Lavin, s. 131. 
947 Lavin, s. 132. 
948 Se avsnitt 5.7. 
949 Då kan dock problem med bristande författningsstöd uppstå, se avsnitt 5.3. 
950 Se Lavin, Viteslagstiftningen, s. 130 ff. 
951 Lavin, s. 133. 
952 Lavin, s. 130 ff. 
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Sammanfattningsvis är det inte en stor skillnad mellan den överprövning som 

domstolen gör när ett beslut om vitesföreläggande överklagas och den prövning av 

föreläggandet som domstolen gör av en ansökan om utdömande av vite. Det är 

framför allt frågan om föreläggandet alls är motiverat av de faktiska förhållandena 

som endast prövas vid en överprövning av själva föreläggandet men inte när frågan 

om utdömande av vite avgörs. Det innebär att frågan om en viss bestämmelse i ett 

föreläggande har författningsstöd prövas i såväl överklagandeärenden som i mål om 

utdömande av vite. 

När ett vite döms ut ska domstolen också pröva om det finns anledning att jämka 

vitet. Vite får jämkas om det finns särskilda skäl till det.953 Tanken är att jämkning 

endast ska ske i undantagsfall för att viteshotets effektivitet inte ska gå förlorad.954 

Jämkning bör framför allt ske på grund av omständigheter som har inträffat efter 

att vitesföreläggandet beslutades.955 Jämkning kan också ske om vitesbeloppet 

framstår som oskäligt högt i förhållande till arbetsgivarens ekonomiska situation, om 

delar av föreläggandet har uppfyllts eller i undantagsfall när de förelagda åtgärderna 

har vidtagits en kort tid efter den tidsfrist som har satt upp i föreläggandet.956 

Som exempel på praxis rörande jämkning av viten kan följande domar anges: 

I RÅ 1996 ref. 18 jämkades vitet då adressaten felaktigt trott att han saknade 

rättsliga möjligheter att upplösa ett arrendeförhållande. I MÖD 2002:84 hade de 

förelagda åtgärderna vidtagits efter att tidsfristen i föreläggandet hade löpt ut. På 

grund av att åtgärderna hade vidtagits och då det hade gått lång tid sedan överträ-

delsen hade ägt rum jämkade domstolen vitet. I MÖD 2003:39 jämkades ett vite 

med hänsyn till de ekonomiska förhållandena hos adressaten.  

I Kammarrätten i Stockholm, dom 2015-06-17, mål nr 9045-14, hade de förelagda 

åtgärderna inte vidtagits i tid. Nya ägare hade tagit över verksamheten och vidtagit 

de förelagda åtgärderna kort efter övertagandet. Detta i kombination med att det 

angivna vitet skulle leda till ekonomiska problem för de nya ägarna ledde till att vitet 

jämkades med hälften. 

Reglerna om jämkning påverkas inte av vilken kravtyp som ligger till grund för 

föreläggandet. Till stor del görs samma prövning av föreskriftsstöd och tydlighet när 

ett vite ska dömas ut som när ett vitesföreläggande överprövas. Slutsatserna ovan 

 
953 9 § Viteslagen.  
954 Se prop. 1984/85:96, s. 56, se även Lavin, Viteslagstiftningen, s. 187 f., jfr Ekelöf, Straffet, skadeståndet 

och vitet, s. 175. 
955 Lavin, Viteslagstiftningen, s. 189, jfr Ekelöf, Straffet, skadeståndet och vitet, s. 176. Se även prop. 

1984/85:96, s. 55. 
956 Se om jämkning av vite Lavin, Viteslagstiftningen, s. 186-197. Se även prop. 1984/85:96, s. 55f.  
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om kravtypens betydelse för att utfärda vitesförelägganden är därför i allt väsentligt 

tillämpliga också på frågan om vite kan utdömas eller ej. 

Förutom att framtvinga efterlevnad av förelägganden genom viten så kan också 

Arbetsmiljöverket besluta att ett föreläggande ska uppfyllas genom att åtgärderna 

sker på arbetsgivarens bekostnad.957 Det är för att skyddsåtgärder snabbt ska kunna 

vidtas om arbetsgivaren underlåter att vidta åtgärder.958 Även i verksamheter där en 

fast budget kan vara ett hinder mot att åtgärder vidtas enligt ett föreläggande kan 

efterlevnaden säkras genom denna möjlighet. Det kan avse exempelvis myndigheter 

eller kommunal verksamhet.959 Vidare kan Arbetsmiljöverket besluta om försegling 

eller avstängning av lokaler, anläggningar eller anordningar för att säkerställa att ett 

förbud efterlevs.960 

5.10 Förelägganden – vilka krav kan genomdrivas? 

De ovan nämnda principerna som styr vilka typer av förelägganden som kan utfärdas 

är så intimt förknippade med varandra att de ofta måste hanteras i ett sammanhang. 

Det är också så som domstolarna oftast hanterar bedömningarna. 

Exempelvis så kan ett mycket brett formulerat föreläggande ofta bryta mot såväl 

legalitets- som proportionalitetsprincipen och kravet på tydlighet och precision. 

Vilken grund en domstol väljer för att underkänna ett sådant förläggande ter sig 

närmast slumpmässigt. Även om de olika bedömningarna skiljer sig åt på ett teore-

tiskt plan är skillnaden mellan de olika typerna av bedömningar inte alltid praktiskt 

betydelsefull. HFD 2016 ref. 46 visar hur bedömningen av om ett föreläggande har 

föreskriftsstöd samspelar med bedömningen av om det uppfyller andra rättsliga 

principer. 

Kombinationen av Högsta förvaltningsdomstolens tolkning av föreskriftskravet 

i arbetsmiljöärenden och det krav på tydlighet och precision som uppställs på före-

lägganden leder till att vissa typer av bestämmelser i föreskrifter kan vara svåra att 

lägga till grund för förelägganden. Detta rör framför allt allmänna skyldigheter vilka 

endast innehåller övergripande målsättningar eller principer och eller generellt 

formulerade utfallskrav som anger att ett mål ska uppnås utan att lämna närmare 

instruktioner hur målet ska nås.961  

 
957 7 kap. 7 § tredje stycket AML.  
958 Se motiveringen till den likalydande bestämmelsen i arbetarskyddslagen, prop. 1973:130, Kungl. 

Maj:ts proposition angående ändringar i arbetarskyddslagstiftningen och andra åtgärder för bättre arbetsmiljö, s. 141.  
959 Prop. 1976/77:149, s. 423.  
960 7 kap. 10 § AML. Försegling kan exempelvis ske genom plombering. Maskiner kan stängas av 

genom tekniska åtgärder i kombination med anslag, se prop. 1976/77:149, s. 426. 
961 Jfr avsnitt 2.8. 
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Mot bakgrund av HFD 2016 ref. 46, med dess skrivning om att förelägganden 

som inte har ”uttryckligt stöd” i föreskrifterna inte kan utfärdas, så tycks generella 

krav i föreskrifter inte utgöra tillräckligt författningsstöd för att kunna utfärda före-

lägganden om att någon ska vidta specifika åtgärder. Samtidigt kan inte heller före-

lägganden som ordagrant motsvarar ett generellt krav i en föreskrift utfärdas, vilket 

i och för sig innebär att föreskriftskravet uppfylls, då föreläggandet i sådana fall inte 

blir tillräckligt precist och tydligt. Många arbetsmiljökrav, även de som har precise-

rats i Arbetsmiljöverkets föreskrifter, är utfallskrav där ett mål anges utan att det 

närmare föreskrivs hur målet ska uppnås. Utfallskrav kan därför inte genomdrivas 

genom förelägganden om de inte rör sig om ett tydligt mål som ska uppnås.962 Svår-

igheterna uppkommer inte när det gäller specifikationskrav i föreskrifter, då specifik-

ationskrav i allmänhet kan återges ordagrant i ett föreläggande och då både uppfylla 

föreskriftskravet och kravet på tydlighet och precision. 

Förhållandet mellan tydlighetskravet och föreskriftskravet har av Högsta 

Förvaltningsdomstolen i HFD 2020 ref. 28 beskrivits på följande sätt: 

27. Det ställs alltså långtgående krav på att det av ett föreläggande ska framgå vad som 

krävs av adressaten. I vilken utsträckning det är möjligt för en myndighet att formulera 

sådana konkreta åtgärder beror på hur den aktuella författningsregleringen är utfor-

mad. 

28. Är lagstiftningen allmänt hållen och närmare föreskrifter saknas, begränsas 

myndighetens möjligheter att använda vitesförelägganden för att komma till rätta med 

konstaterade brister. Eftersom ett föreläggande att vidta olika åtgärder eller att under-

låta något enbart får avse sådana åligganden som följer av den aktuella författnings-

regleringen, saknar myndigheten i en sådan situation möjlighet att i ett föreläggande 

formulera tillräckligt tydliga och konkreta åtgärder som adressaten ska vidta. En annan 

ordning skulle innebära att en allmänt hållen författningsreglering möjliggjorde för 

myndigheten att – inom ramen för den aktuella regleringens syften – i princip besluta 

om vilka åtgärder som helst. 

Genom uttalandet riktar sig domstolen till normgivare inom områden där föreläg-

ganden kan utfärdas och uppmanar normgivarna att utfärda detaljerade föreskrifter 

för att dessa ska kunna ligga till grund för förelägganden. Därmed kan avgörandet 

sägas underkänna resonemang av den typ som förs i Kammarrätten i Sundsvall, dom 

2012-07-03, mål nr 273-12. I föreläggandet som prövades var vissa av åtgärderna 

som arbetsgivaren ålades att utföra allmänt hållna. Kammarrätten ansåg dock att det 

hade varit svårt att precisera föreläggandet mer i dessa delar bland annat då det 

 
962 Att utfärda ett föreläggande om att exempelvis vibrationsexponering inte får överskrida de i 

föreskriften angivna gränsvärdena bör vara möjligt, jfr 9 § AFS 2005:15 Vibrationer.  
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saknades särskilda arbetsmiljöföreskrifter gällande denna typ av arbete. Resone-

manget tar inte hänsyn till den viktiga rättssäkerhetsaspekt som kravet på tydlighet 

innebär och avgörandet kan mot bakgrund av HFD 2020 ref. 28 inte sägas spegla 

aktuellt rättsläge.963 

HFD 2020 ref. 28, tillsammans med HFD 2016 ref. 46, visar på betydelsen av 

tydliga och precisa föreskrifter för att kunna utfärda förelägganden. Allmänna 

skyldigheter och generellt formulerade utfallskrav kan i princip inte ensamma ligga 

till grund för förelägganden.  

När det gäller procedurkrav så bör inte samma problem förekomma. Dessa krav 

är ofta så pass specifikt formulerade att de kan ligga till grund för förelägganden. 

Som exempel på detta kan anges de procedurkrav på att utföra undersökningar och 

att göra riskbedömningar utifrån underökningarna som återfinns i kraven om syste-

matiskt arbetsmiljöarbete. Förelägganden om att undersöka förhållanden och utföra 

riskbedömningar utifrån dessa undersökningar har accepterats i kammarrätt i vart 

fall när de förhållanden undersökningarna och riskbedömningarna avser har konkre-

tiserats något i föreläggandet.964 

När förelägganden ska formuleras kan också en konflikt mellan proportionalitet 

och tydlighet uppstå. För att ett föreläggande ska vara proportionerligt ska inte 

åtgärderna som förläggs arbetsgivaren gå längre än vad som än nödvändigt för att 

uppnå målet med föreläggandet. Ett krav som inte lämnar något utrymme till arbets-

givaren att välja metod för att genomföra föreläggandet kan anses vara oproportion-

erligt om det finns andra, mindre ingripande, möjligheter att åtgärda problemet som 

föreläggandet adresserar. Ett sätt att minska risken att ett föreläggande anses vara 

oproportionerligt är om arbetsgivaren åläggs att uppnå ett visst mål eller säkra att en 

viss funktion uppfylls – att ställa ett funktionskrav. Det kan dock ifrågasättas om 

förelägganden som ålägger arbetsgivaren att uppnå ett visst mål uppfyller kraven på 

tydlighet och precision, då arbetsgivaren själv måste kontrollera att de åtgärder som 

vidtas verkligen uppfyller det angivna målet.965  

Sammanfattningsvis innebär reglerna om förelägganden att kraven på arbets-

givaren gällande arbetsmiljö och rehabilitering ska vara tydligt angivna i lag eller 

föreskrifter för att de ska kunna ligga till grund för förelägganden. För mer allmänt 

 
963 Avgörandet har också kritiserats i litteraturen, se Andersson, Lagom krav på arbetsmiljön, s. 206. 
964 Se exempelvis Kammarrätten i Stockholm, dom 2018-02-12, mål nr 1028-17, se även Kammarrätten 

i Stockholm, dom 2020-03-30, mål nr 4493-19 vilket också grundade sig i AFS 2015:4 om organisatorisk 

och social arbetsmiljö. Se även Kammarrätten i Sundsvall, dom 2012-07-30, mål nr 273-12 och 

Kammarrätten i Göteborg, dom 2012-04-19, mål nr 2226-11. Detta har också behandlats i 

förvaltningsrättsavgöranden, se exempelvis Förvaltningsrätten i Stockholm, dom 2017-11-10, mål nr 

23061-16 (mål om utdömande av vite). 
965 Se avsnitt 5.7 ovan. 
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formulerade krav i lag eller i föreskrifter föreligger betydande svårigheter att formu-

lera förelägganden som uppfyller såväl föreskriftskrav, proportionalitetskrav som 

kravet på tydlighet och precision. Detta gör att det är framför allt specifikationskrav 

samt procedurkrav och specifikt formulerade utfallskrav som kan ligga till grund för 

förelägganden. Allmänna skyldigheter eller brett formulerade utfallskrav kan 

svårligen ensamma ligga till grund för förelägganden. 
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6 Genomdrivande genom 

sanktionsavgifter 

För vissa specifikt angivna överträdelser av Arbetsmiljöverkets föreskrifter kan 

arbetsgivaren åläggas en sanktionsavgift. En sanktionsavgift är en administrativ 

avgift som åläggs någon för en överträdelse av en rättsregel.966 Sanktionsavgifter 

betalas av den fysiska eller juridiska person som driver den verksamhet där överträ-

delsen skedde, det vill säga i normalfallet arbetsgivaren.967 Sanktionsavgifter har 

sedan år 2014 fått större betydelse inom arbetsmiljörätten. Många av de bestämmel-

ser som tidigare var direkt straffsanktionerade förenades då i stället med sanktions-

avgifter.968 I arbetsmiljölagen anges att sanktionsavgifterna ska vara lägst 1 000 kr 

och högst 1 000 000 kr.969 De utgår med en fast avgift eller en avgift baserad på 

antalet anställda i verksamheten. Sanktionsavgifter beslutas av Arbetsmiljöverket 

men det finns en rätt att få avgifterna prövade i allmän förvaltningsdomstol. 

Ansvaret vid överträdelse av en bestämmelse förenad med sanktionsavgift faller på 

arbetsgivaren och inte på någon företrädare för arbetsgivaren, vilket innebär att det 

i normalfallet är en juridisk person som blir ansvarig. Ansvaret är strikt, det vill säga 

det räcker att det konstateras en överträdelse av en regel som är sanktionsavgifts-

sanktionerad för att sanktionsavgift ska utgå. 

 
966 Se 8 kap. 5–10 §§ AML. För en ingående beskrivning av sanktionsavgifter i allmänhet se, Wiweka 

Warnling Conradson och Annika K. Nilsson, Sanktionsavgifter: särskilt i näringsverksamhet (Stockholm: 

Norstedts Juridik, 2020), för äldre framställningar om sanktionsavgifter se särskilt Petter Asp, EG:s 

sanktionsrätt: ett straffrättsligt perspektiv (Uppsala: Iustus, 1998) och Josef Zila, I stället för straff: 

sanktionsavgifter som kriminalpolitiskt medel mot bagatellbrottslighet (Stockholm: Juristförlaget, 1992). 
967 Se 8 kap. 6 § AML.  
968 SFS 2013:610, se prop. 2012/13:143 och SOU 2011:57, En bättre arbetsmiljö genom effektivare sanktioner. 

Med direkt straffsanktionerad menas att det kan utgå straff vid överträdelse av en viss rättsregel, se 

avsnitt 7.4.  
969 8 kap. 5 § AML.  
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6.1 Principer för sanktionsavgifter 

Sanktionsavgifter kan sägas ha en något oklar konstitutionell status.970 De har något 

av en mellanställning mellan böter och offentligrättsliga avgifter som är en mot-

prestation för något.971 Klart är i alla fall att det inte är fråga om den typ av frivilliga 

avgifter som tillhör regeringens restkompetens och där regeringen kan utfärda före-

skrifter utan delegation. Flera författare menar att delegation av sanktionsavgifter är 

möjligt, även om det inte är tydligt reglerat i regeringsformen.972 Om delegation till 

regeringen är möjligt är det också möjligt för lagstiftaren att tillåta att regeringen 

delegerar rätten till förvaltningsmyndighet.973 

Enligt Europakonventionen betraktas sanktionsavgifter som att de är av straff-

rättslig karaktär. Därför gäller många av de krav som Europakonventionen ställer på 

straffrättsliga påföljder i artikel 7 i konventionen även för sanktionsavgifter.974 Bland 

annat har Europadomstolen yttrat att det ska gå att förutse vilket beteende som 

straffas och inte.975 I svensk rätt återfinns legalitetsprincipen inom förvaltningsrätten 

i bestämmelsen i 5 § första stycket förvaltningslagen där det är angivet att myndighet 

endast får vidta åtgärder som har stöd i rättsordningen. Legalitetsprincipen innebär 

 
970 Mattias Derlén, Johan Lindholm och Markus Naarttijärvi, Konstitutionell rätt, s. 246 f. och Lebeck, 

Legalitetsprincipen i förvaltningsrätten, s. 196. 
971 Se Strömberg, Normgivningsmakten enligt 1974 års regeringsform, s. 82 och Lebeck, Legalitetsprincipen i 

förvaltningsrätten, s. 196.  
972 Dock verkar inte det inte råda enighet om grunden till att delegation är möjligt. Strömberg, Norm-

givningsmakten enligt 1974 års regeringsform, s. 82, tycks men att delegation är möjlig om sanktionsavgifterna 

inte betraktas som rättsverkan av brott. I Wiweka Warnling Conradson m.fl., Statsrättens grunder 

(Stockholm: Norstedts Juridik, 2018), s. 241 framhålls att det är rimligt att de behandlas som böter, 

varför delegation är möjlig. Se även Warnling Conradson och Nilsson, Sanktionsavgifter, 2020, s. 131, 

här är författarna Warnling Conradson och Nilsson inte överens om sanktionsavgifter ska betraktas 

som böter eller ej. Warnling Conradson anser att de ska jämställas med böter medan Nilsson anser att 

de är betungade offentlig rätt. Bull och Sterzel, Regeringsformen, s. 196 konstaterar att sanktionsavgifter 

omfattas av 8 kap. 3 § RF och därför kan delegeras utan att närmare förklara på vilket sätt de faller 

inom föreskriften. Jfr dock Joakim Nergelius, Svensk statsrätt (Lund: Studentlitteratur, 2018), s. 105, not 

50 som menar att sanktionsavgifter är så betungande att de torde kräva lagform.  
973 8 kap. 10 § RF. 
974 Följer av de så kallade Engel-kriterierna, se Europadomstolens avgörande Engel m.fl. mot 

Nederländerna, dom 1976-06-08, ansökan nr 5100/71, 5101/71, 5102/71, 5354/72, 5370/72. Se Pieter 

van Dijk m.fl., Theory and practice of the European Convention on human rights (Cambridge: Intersentia, 2018), 

s. 526–537. Se även NJA 2013 s 842 och MD 2015:4. 
975 Se bland annat Europadomstolens avgöranden G.I.E.M. S.r.l. and Others v. Italy, dom 2018-06-28, 

ansökan nr 1828/06, p. 242 och Sud Fondi S.r.l. and Other v. Italy, dom 2009-01-20, ansökan nr 

75909/01 p. 107. 
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att sanktionsavgiftsbestämmelser måste vara tillräckligt tydliga och exakta.976 I 

svensk domstolspraxis har en närmast straffrättslig legalitetsprincip tillämpas på 

utfärdande och tolkning av sanktionsavgifter.977 Det har fastslagits att det måste 

framgå vilket handlande som utlöser skyldigheten att erlägga avgift.978 Om oklarhet 

råder om en regelöverträdelse har skett eller ej bör bedömningen ske med en viss 

”säkerhetsmarginal”.979 Annorlunda utryckt så måste det stå klart att en överträdelse 

har skett för att sanktionsavgift ska utdömas. Enligt Europakonventionen finns 

också en rätt till domstolsprövning av straffrättsliknande avgifter, vilket är uppfyllt 

när det gäller sanktionsavgifterna i arbetsmiljölagen.980 

Delegation förekommer de facto på många områden gällande sanktionsavgifter 

och i avsaknad av avgöranden som underkänner delegation på området måste det 

betraktas som gällande rätt att det finns möjlighet att delegera föreskriftsrätt på 

sanktionsavgiftsområdet till regeringen och dess myndigheter. En annan sak är om 

detta är lämpligt med hänsyn till rättssäkerhetsskäl. Warnling Conradson och 

Nilsson hävdar att sanktionsavgifter väsentligen bör regleras i lag men att viss 

begränsad delegation kan medges.981 De är också av uppfattningen, vilken delas av 

andra författare, att subdelegation till myndigheter inte bör tillåtas av lagstiftaren 

eller göras av regeringen.982  

Inom arbetsmiljöområdet har genom 8 kap 5 § arbetsmiljölagen riksdagen dele-

gerat befogenhet till regeringen på området:  

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter 

om att en sanktionsavgift ska tas ut om en överträdelse har skett av en föreskrift som 

har meddelats med stöd av 4 kap. 1–8 §§. Avgiften ska tas ut även om överträdelsen 

inte skett uppsåtligen eller av oaktsamhet. 

En föreskrift om sanktionsavgift ska ange hur avgiften beräknas för olika slag av över-

trädelser. Avgiftsbeloppet ska kunna fastställas direkt med ledning av den angivna 

beräkningsgrunden. Avgiften ska vara lägst 1 000 och högst 1 000 000 kronor. 

 
976 Se avsnitt 5.3. 
977 Jfr Lebeck, Legalitetsprincipen i förvaltningsrätten, s. 196, MÖD 2003:20, MÖD 2004:78 och MD 2015:4. 
978 Jfr MÖD 2003:20 och MÖD 2004:78. Domarna handlar om miljösanktionsavgifter men 

domstolens resonemang bör vara giltigt på alla typer av sanktionsavgifter. 
979 MÖD 2004:78. 
980 Se not 974. Bestämmelserna om domstolsprövning finns i 8 kap. 7 § AML, se även 29 § arbetstids-

lagen. 
981 Warnling Conradson och Nilsson, Sanktionsavgifter, 2020, s. 132.  
982 Warnling Conradson m.fl., Statsrättens grunder, s. 241 och Bull och Sterzel, Regeringsformen, s. 196. 
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Regeringen har genom 18 § 4 p arbetsmiljöförordningen bemyndigat Arbetsmiljö-

verket att meddela föreskrifter om sanktionsavgifter enligt 8 kap. 5 § arbetsmiljö-

lagen.  

Warnling Conradson har kritiserat delegationsbestämmelsen i 8 kap. 5 § arbets-

miljölagen för att vara ”tämligen innehållslös” och framhållit att den överlåter åt 

regeringen och Arbetsmiljöverket att bestämma i princip vad de önskar. Lagstiftaren 

skulle därför i detta fall ha ”passerat gränsen för det acceptabla”. Hon anser att de 

lagbestämmelser som kan föranleda sanktionsavgift är ”vagt bestämda” och inte 

innehåller några regler om vilka subjekt som kan omfattas eller hur avgiften skall 

bestämmas.983 

Hennes kritik framstår som en kritik mot systemet med ramlagar, i vart fall när 

dessa innehåller den typ av betungande bestämmelser som sanktionsavgifter inne-

bär. Klart är här att lagstiftaren har velat ge Arbetsmiljöverket stor frihet i att utforma 

sanktionsavgifterna. 

Sanktionsavgifter är inte helt okontroversiella utan beskrivs av vissa som orättvisa 

och av andra som effektiva sätt att upprätthålla arbetsmiljöreglerna. Kritiken av 

reglerna kan handla om avgifternas bristande konstitutionella grund eller att 

avgifterna är orättvisa då de kan straffa arbetsgivaren för något som är utanför 

dennes kontroll.984 

 
983 Wiweka Warnling Conradson, Sanktionsavgifter: särskilt i näringsverksamhet (Stockholm: Norstedts 

Juridik, 2010), s. 126. Resonemanget synes saknas i 2020 års upplaga. Sedan Conradson formulerade 

sin kritik har möjligheterna att utfärda föreskrifter på arbetsmiljöområdet ökat, se SFS 2013:610. I viss 

mån liknar detta kritiken om att det strider mot den rättsstatliga maktdelningsläran att Arbets-

miljöverket både är normgivande myndighet och förvaltningsmyndighet, se Vahlne Westerhäll, 

”Prevention och sanktion på arbetsmiljöområdet”. En del Warnling Conradsons kritik är att sanktions-

avgifterna endast återfinns på Arbetsmiljöverkets hemsida som pdf (eller måste beställas mot en avgift) 

och att föreskrifter i publicerade i SFS skulle vara tillgängligare för allmänheten, Warnling Conradson, 

Sanktionsavgifter, 2010, s. 126. Detta resonemang finns inte i 2020 års upplaga. Det är svårt att dela 

hennes uppfattning i denna del, det är inte självklart att det är mer lättillgängligt att hitta en föreskrift 

som har publicerats i en SFS än i en AFS. Båda är lättillgängliga genom en enkel internetsökning. 

Däremot kan framhållas att den utredning på vilket Arbetsmiljöverket har baserat sina beslut om att 

införa eller inte införa sanktionsavgifter på olika områden inte alls är lika tillgänglig som om det hade 

rört sig om ett lagförarbete i form av ett utredningsbetänkande eller proposition. Dokumenten som 

ligger till grund för Arbetsmiljöverkets normgivning i denna del är inte publicerade eller tillgängliga via 

verkets hemsida utan måste begäras ut. Detta är dock kanske mer ett irritationsmoment för en forskar-

studerande i rättsvetenskap än ett verkligt rättssäkerhetsproblem. 
984 De konstitutionella invändningarna har redogjorts för ovan, när det gäller kritiken att de kan straffa 

arbetsgivare för något som ligger utanför deras kontroll är det kritik som framför allt har framförts från 

arbetsgivarhåll, se Amelie Berg m.fl., Ett arbetsmiljöansvar utan gräns? - om ett sanktionssystem med brister och 

orimliga konsekvenser (Svenskt näringsliv, 2019). 
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De typer av föreskrifter som bemyndigandet i 8 kap. 5 § arbetsmiljölagen inne-

fattar är de som behandlar de aspekter av arbetsmiljön som har att göra med tekniska 

anordningar och ämnen, arbetsprocesser, arbetsmetoder och anläggningar, läkar-

undersökningar och byggnadsarbeten. De föreskrifter som inte får förenas med 

sanktionsavgifter avseende arbetsgivaren är de som är utfärdade med stöd av det 

generella bemyndigandet i 4 kap. 10 § arbetsmiljölagen vilket ger rätt att meddela de 

föreskrifter i fråga om arbetsmiljö som behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall 

i arbetet. Trots denna begränsning är det fråga om ett mycket brett bemyndigande 

till Arbetsmiljöverket att utfärda sanktionsavgifter.985 Innan frågan om det finns 

några ytterligare riktlinjer för vilka bestämmelser som bör förenas med sanktions-

avgifter ska frågan om vilket subjekt som kan åläggas sanktionsavgifter att behandlas. 

6.2 Ansvarssubjektet för sanktionsavgifter 

Sanktionsavgifter enligt arbetsmiljölagen innebär ett objektivt ansvar för den som 

överträder en viss bestämmelse. Det är den fysiska eller juridiska person som driver 

verksamheten där en överträdelse sker som ska betala sanktionsavgiften.986 

Vilka som kan omfattas av att ”driva verksamhet” preciseras i vissa fall av 

bestämmelserna om sanktionsavgifter i föreskrifterna, se exempelvis 60 a § AFS 

1999:3 där det anges att den som är arbetsgivare, bedriver yrkesmässig verksamhet 

eller anlitar inhyrd arbetskraft omfattas av sanktionsavgiftsreglerna.987 

Det innebär att ansvaret för vad en arbetstagare gör inte nödvändigtvis vilar på 

arbetsgivaren. Ansvaret för inhyrd personal kan i vissa fall också ligga på verksam-

hetsutövaren som hyr in personalen och inte bara på personalens arbetsgivare. Här 

kan gränsdragningsproblem förekomma.  

Frågan vem som är verksamhetsutövare har också behandlats i praxis. I ett fall 

hade byggnadsarbetare överträtt bestämmelserna om fallskydd och fråga uppkom 

om byggnadsarbetarna skulle betraktas som inhyrda eller ej.988 För agerande utfört 

av inhyrd personal kunde inhyraren åläggas sanktionsavgift, om det däremot var 

fråga om självständig entreprenad kunde inte beställaren av entreprenaden åläggas 

sanktionsavgift. Domstolen angav vissa omständigheter som talar för att en entre-

prenad föreligger. Dessa är:  

 
985 Viss kritik mot bemyndigandet till Arbetsmiljöverket framfördes under remissbehandlingen av 

sanktionsavgiftsreformen. Kritiken bestod i att Arbetsmiljöverkets befogenheter skulle bli alltför 

långtgående och att det skulle minska förutsebarheten för arbetsgivarna, se prop. 2012/13:143, s. 64 f. 
986 8 kap. 6 § AML. 
987 Om arbetsgivarbegreppet, se avsnitt 2.1. 
988 Kammarrätten i Jönköping, dom 2019-05-17, mål nr 3164-18. 



 

 206 

att uppdragstagaren utövar den faktiska arbetsledningen, avgör arbetsstyrkans storlek 

och sammansättning och kontrollerar arbetstiden. Karakteristiskt för ett entreprenad-

avtal är vidare att det avser fullgörandet av en bestämd arbetsuppgift som redan från 

början är klart avgränsad och att arbetsuppgiften skiljer sig från vad beställaren syssel-

sätter sin ordinarie arbetsstyrka med. En annan omständighet som talar för att det är 

fråga om entreprenad är att det är uppdragstagaren som håller med material, maskiner 

och verktyg.989 

I fallet hade en företrädare för det inhyrande bolaget medgett att han hade haft en 

arbetsledande funktion samt att bolaget hade tillhandahållit byggnadsställningarna 

där arbetet bedrevs. Personalen betraktades därför som inhyrd och det inhyrande 

bolaget ansågs därför driva verksamheten där överträdelsen skedde. Bolaget ålades 

att betala sanktionsavgift. 

Även om ansvaret är objektivt så måste det förstås vara bevisat att någon 

verkligen har bedrivit den aktuella verksamheten för att någon ska åläggas sanktions-

avgifter. 

 I ett fall hade en person (DM) vid en inspektion utpekats av en arbetstagare och av 

fastighetsägaren som den som var arbetsgivare på en plats där rivningsarbeten 

bedrevs. I kammarrätten hade fastighetsägaren uppgett att han inte visste helt säkert 

vem som bedrev rivningsarbetena. Kammarrätten ansåg att Arbetsmiljöverket 

sammantaget inte förmått visa att DM var den som drev verksamheten där 

överträdelsen skedde.990 

Även frågan om någon verkligen är att anse som arbetsgivare är något som Arbets-

miljöverket måste kunna bevisa för att någon ska behöva betala sanktionsavgifter. I 

en dom från Kammarrätten i Stockholm har ett så kallat egenanställningsföretag inte 

ansetts vara arbetsgivare och kunde därför inte påföras sanktionsavgift.991  

6.3 Kriterier för att förena en föreskrift med sanktionsavgift 

I förarbetena till sanktionsavgiftsreformen angav regeringen att sanktionsavgifter är 

lämpliga att använda när kraven är tydliga och det är förhållandevis lätt att konstatera 

 
989 Domstolen hänvisade till den definition av entreprenad som anges i prop. 2012/13:125, 

Genomförande av direktivet om sanktioner mot arbetsgivare, s. 101.  
990 Kammarrätten i Stockholm, dom 2015-05-18, mål nr 9703-14. 
991 Kammarrätten i Stockholm, dom 2019-10-30, mål nr 5725-18, domen överklagades men Högsta 

förvaltningsdomstolen meddelade inte prövningstillstånd, Högsta förvaltningsdomstolen, beslut 2021-

01-15, mål nr 6245-19. 
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om ett krav har överskridits eller ej.992 Mot denna bakgrund gavs Arbetsmiljöverket 

möjlighet att införa sanktionsavgifter för krav i föreskrifter baserade på 4 kap. 1–8 

§§ arbetsmiljölagen. 993 Det är ett brett bemyndigande då ett stort antal föreskrifter 

är grundade i dessa bestämmelser. Föreskrifterna innehåller en mängd olika krav.  

Då Arbetsmiljöverket har lämnats stor frihet att välja vilka arbetsmiljökrav som 

ska åtföljas av sanktionsavgifter har verket självt utformat riktlinjer för hur detta val 

ska ske. I samband med 2013 års reform av sanktionssystemet inom arbetsmiljö-

rätten sattes i en rapport från Arbetsmiljöverket upp kriterier som en föreskrift ska 

uppfylla för att förenas med sanktionsavgift. Kriterierna är kopplade till risknivå, 

tillsynens behov, formella krav samt till enkelhet och tydlighet.994  

Kriteriet risknivå innebär att det är de situationer där bestämmelsen syftar till att 

skydda någon från att utsättas för en hög risk att drabbas av ohälsa eller olycksfall 

som bör förenas med sanktionsavgifter. Som ett av skälen till att risk bör beaktas 

anges i rapporten att det är nödvändigt för att sanktionsavgiften ska få allmän 

acceptans av såväl skyddsansvariga som Arbetsmiljöverkets inspektörer. Det handlar 

framför allt om situationer där den skyddsansvarige ska vidta aktiva åtgärder för att 

förebygga den höga risken för skada.995 Att hänsyn tas till acceptans från Arbets-

miljöverkets inspektörer kan bero på den traditionellt sett framåtsyftande och 

närmaste rådgivande roll som dessa har haft, vilket tidigare diskuterats.996 Kriteriet 

risknivå kan ses som en tillämpning av proportionalitetsprincipen.997 

Med tillsynens behov avses att sanktionsavgifter kan förenas med bestämmelser 

vars ändamål är att möjliggöra en effektiv tillsyn av förhållanden som innebär hög 

risk. Det rör sig om olika typer av anmälningar, dokument eller förteckningar som 

ska upprättas eller inges till Arbetsmiljöverket.998 Även om projektrapporten för 

fram tillsynens behov som ett separat kriterium är kriteriet också kopplat till risk-

nivån, men på ett indirekt sätt. Vissa typer av risker avses förebyggas genom att 

arbetsgivaren är skyldig att ha tillstånd eller upprätta rapporter innan visst arbete 

utförs. Här kanske det inte går att formulera själva kravet på hur arbetet ska utföras 

tillräckligt tydligt för att det ska vara lämpligt att förena kravet med sanktionsavgift 

 
992 Prop. 2012/13:143, s. 60.  
993 På arbetstidsområdet är regleringen annorlunda utformad, där anges i lagen i vilka fall 

sanktionsavgifter ska utgå och hur avgifterna ska beräknas, se 26 § arbetstidslagen. 
994 Arbetsmiljöverket, Kriterier för sanktionsavgifter, Projektrapport, JU 2012/100304, 2013-01-21, s. 17. 
995 Arbetsmiljöverket, s. 17. 
996 Se avsnitt 5.1. 
997 Se avsnitt 5.6. 
998 Arbetsmiljöverket, Kriterier för sanktionsavgifter, s. 18. 
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utan det är i stället kravet på tillstånd eller ingivande av rapport som sanktions-

avgiftsbeläggs. Tillståndskravet kan då indirekt förbygga beteende som innebär hög 

risk. 

De formella krav som avses för att en sanktionsavgift ska komma i fråga är för 

det första att det rör sig om en bestämmelse där Arbetsmiljöverket är bemyndigat 

att utfärda sanktionsavgifter och för det andra att de skyddsansvariga som föreskrif-

ten riktar sig mot framgår i klartext av föreskriftstexten.999 

Med kriteriet enkelhet och tydlighet avses att en föreskrift som förenas med 

sanktionsavgift ska vara så tydligt skriven att det inte råder någon oklarhet om att 

sanktionsavgift aktualiseras vid överträdelse av bestämmelsen.1000 Kravet på 

enkelhet och tydlighet är i linje med uttalanden gjorda i förarbetena i samband med 

2013 års sanktionsavgiftsreform. Regeringen angav där att det var lämpligt med 

sanktionsavgifter i stället för straff ”på områden där det sällan råder tveksamhet om 

regelns innebörd i det enskilda fallet och där regelöverträdelser är förhållandevis lätta 

att konstatera”.1001 Kravet får anses vara nödvändigt för att sanktionsavgifterna ska 

följa legalitetsprincipens lex certa-krav.1002 

Enligt projektrapporten ska bestämmelser i föreskrifter där sanktionsavgift utgår 

vid överträdelser vara sådana att det direkt ur dem går att utläsa dess sakliga innebörd 

och hur hög avgiften blir vid avvikelse från bestämmelsen. Det innebär att bestäm-

melser som innehåller vaga begrepp som ”tillräcklig kompetens”, ”erforderlig 

utbildning”, ”väsentliga förändringar”, ”tillfredställande resultat”, ”lämplig analys-

metod”, ”utan dröjsmål” eller ” i den mån det är praktiskt möjligt” inte är tillräckligt 

tydliga för att förenas med sanktionsavgift. Inte heller anses det acceptabelt ur rätts-

säkerhetssynpunkt med sanktionsavgifter där själva föreskriftsbestämmelsen är 

oprecis men den preciseras i allmänna råd. Att en bestämmelse innebörd bestäms av 

andra rättsliga källor som EU-förordningar, standarder eller andra myndigheters för-

skrifter anses inte vara ett problem ur tydlighetsynpunkt så länge dessa dokument är 

tillgängliga. För sådana föreskrifter som riktar sig till arbetsgivaren ska de dokument 

som föreskriften hänvisar till, finnas som bilaga till föreskriften.1003 I domstol har 

 
999 Arbetsmiljöverket, s. 18 f. 
1000 Arbetsmiljöverket, s. 19. 
1001 Prop. 2012/13:143, s. 60. Detta uttalande gjordes i samband med att Arbetsmiljöverket gavs 

kompetens att utfärda sanktionsavgifter även för föreskrifter meddelade med stöd av 4 kap. 4–8 §§ 

AML. Regeringen menade att bestämmelserna uppfyller kriterierna.  
1002 Se avsnitt 5.3. 
1003 Arbetsmiljöverket, Kriterier för sanktionsavgifter, s. 19–21. 
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frågan om betydelsen av otydlighet i allmänna råd till sanktionsavgiftsbestämmelser 

prövats.1004 

Att sanktionsavgifter endast ska utgå vid överträdelser av bestämmelser som är 

tydliga och precisa är svårt att ha några invändningar emot. Det är dock värt att 

notera att detta innebär att sanktionsavgifter inte lämpar sig för de typer av arbets-

miljökrav som svårligen kan preciseras. Krav på utformning av social och organisa-

torisk arbetsmiljö kan vara svåra att formulera så exakt att de kan förenas med sankt-

ionsavgifter. Även om det också finns problem med att utfärda vitesförelägganden 

baserade på otydliga bestämmelser så är det ännu mer problematiskt att förena otyd-

liga bestämmelser med sanktionsavgifter.1005 En otydlig föreskrift kan i ett förelägg-

ande göras tillräckligt tydlig för att adressaten ska veta vad som förväntas av denne 

för att undvika att behöva betala ett vite men en otydlig bestämmelse förenad med 

sanktionsavgift är lika illa som en otydligt formulerad straffbestämmelse.  

Utifrån dessa kriterier har Arbetsmiljöverket valt att förena ett stort antal 

bestämmelser med sanktionsavgifter.1006 I kapitel 9 där ansvaret för arbetsgivaren 

analyseras anges närmare vilka krav som är förenade med sanktionsavgifter.  

6.4 Förutsättningar för ansvar 

Sanktionsavgifter kräver ingen oaktsamhet eller uppsåt för att dömas ut.1007 De 

skiljer sig därmed från straffrättsliga sanktioner eller från skadeståndssanktioner 

vilka i allmänhet kräver någon typ av klandervärt beteende, det vill säga uppsåt eller 

oaktsamhet, för att de ska aktualiseras. Bestämmelser om sanktionsavgifter är oftast 

konstruerade på likartade sätt.  

 
1004 Förvaltningsrätten ansåg ett allmänt råd var så otydligt att jämkning av avgiften skulle ske, 

Kammarrätten ändrade domen då den inte ansåg att det allmänna rådet var otydligt, se 

Förvaltningsrätten i Jönköping, dom 2016-05-30, mål nr 4823-15 och Kammarrätten i Jönköping, dom 

2017-11-22, mål nr 1847-16. Då frågan behandlades som en fråga om jämkning eller ej redovisas 

avgörandet mer ingående i avsnitt 6.6.  
1005 Jfr avsnitt 5.7.  
1006 Sanktionsavgiftsbestämmelserna framgår av respektive föreskrift. För en översikt av samtliga 

bestämmelser som är förenade med sanktionsavgift, se Arbetsmiljöverket, Föreskrifter och paragrafer 

förenade med sanktionsavgifter, åtkomstdatum 2021-10-20, https://www.av.se/globalassets/filer/ 

arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/ boter-straff-och-sanktionsavgifter/sanktionsavgifter-foreskrifter-

paragrafer-med-sanktionsavgifter.pdf.  
1007 När det gäller sanktionsavgifter för överträdelser av arbetsmiljölagens bestämmelser framgår detta 

explicit av 8 kap. 5 § första stycket sista meningen AML.  
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De innehåller tre led: ett krav, en bestämmelse om att sanktionsavgift ska utgå 

vid överträdelse av kravet samt en bestämmelse om med vilket belopp sanktions-

avgiften ska utgå. De första två leden behandlas här och i nästa avsnitt behandlas 

frågan om avgifternas storlek. 

Det första ledet, krav, är av typen: asbest får hanteras endast efter tillstånd från 

Arbetsmiljöverket, en gravid arbetstagare får inte sysselsättas i arbete där hon 

riskerar att exponeras för rubella eller toxoplasma, en arbetsgivare som låter en 

anordning vara trycksatt ska se till att det finns dokumenterade rutiner för tillsyn av 

anordningen.1008 Kraven kan vara utformade på olika sätt men måste vara så tydliga 

att de inte kan misstolkas för att en domstol ska kunna döma ut en sanktionsavgift 

vid överträdelse av kraven.  

Det andra ledet är själva bestämmelsen om att sanktionsavgift ska utgå vid över-

trädelse av kravet, ”den arbetsgivare som i en eller flera situationer[…] bryter mot 

denna bestämmelse ska betala en sanktionsavgift”1009, ”den arbetsgivare som låter 

en eller flera gravida arbetstagare utföra arbete i strid med kravet[…]ska betala en 

sanktionsavgift”.1010 Eftersom ord som ”bryter mot” eller ”låter utföra” används är 

det fråga om ett ansvar som kan beskrivas som objektivt eller strikt ansvar. Det 

räcker oftast med att konstatera att ett visst krav har överträtts för att en sanktions-

avgift ska kunna utgå. Även förhållanden som arbetsgivaren har haft svårigheter att 

kontrollera eller förebygga kan leda till sanktionsavgift. Tanken med sanktions-

avgifterna är just att de ska vara lättillämpade, de infördes bland annat på grund av 

svårigheterna att döma till ansvar för brott mot arbetsmiljölagen för de 

bestämmelser som var direkt straffsanktionerade.1011 Det strikta ansvaret leder till att 

det är lättare att bevisa överträdelser då det inte krävs någon bevisning om uppsåt 

eller oaktsamhet. Att även juridiska personer kan påföras ansvar gör det lättare att 

bevisa överträdelse av ett krav förenat med sanktionsavgift än att bevisa straff-

rättsligt ansvar. Sanktionsavgifters lägre beviskrav har lyfts fram som en fördel som 

bör leda till sanktionsväxlingar där straff ersätts med sanktionsavgifter.1012 

Regeringen har yttrat att för att ett strikt ansvar ska vara försvarligt ur rättssäker-

hetssynpunkt bör det förutsättas att det finns starkt stöd för att överträdelser av 

 
1008 Exemplen hämtade från 11 § AFS 2006:1, 8 § AFS 2007:5 och 17 § AFS 2017:3. 
1009 11 § AFS 2006:1. 
1010 20 § AFS 2005:1. 
1011 Se Prop. 2012/13:143, s. 45 ff. Under åren 2000–2010 så ledde bara 5–27 % av de till åklagarmyn-

digheten inkomna brottsmisstankar om arbetsmiljöbrott till någon form av lagföring, se SOU 2011:57, 

s. 100 ff.  
1012 Leena Halila, Veronica Lankinen, och Annika Nilsson, Administrativa Sanktionsavgifter, TemaNord 

2018:511 (Copenhagen: Nordic Council of Ministers, 2018), s. 279. 
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bestämmelserna i normalfallet sker som en som en följd av uppsåt eller oaktsam-

het.1013 Bestämmelser som ofta överträds av orsaker som är utanför arbetsgivarens 

kontroll bör alltså inte förenas med sanktionsavgifter. 

Hur effektivt det strikta ansvaret är i att styra arbetsgivarnas beteende så att de 

undviker att överträda krav är inte lätt att avgöra. Å ena sidan kan det strikta ansvaret 

förväntas leda till att arbetsgivaren vidtar alla åtgärder i sin makt för att förhindra att 

kraven överträds. Å andra sidan kan det också leda till att arbetsgivaren försöker 

dölja överträdelser för att slippa ansvar.  

För att undvika dubbla sanktioner för ett och samma agerande så anges i arbets-

miljölagen och arbetstidslagen att sanktionsavgifter inte får tas ut för ageranden som 

omfattas av ett föreläggande eller förbud.1014 Frågan är då om sanktionsavgifter kan 

tas ut i fall där samma gärning också har utgjort ett arbetsmiljöbrott? Det finns ingen 

direkt bestämmelse i arbetsmiljölagen eller brottsbalken som hindrar detta, frågan är 

om det är förenligt med förbudet mot dubbelbestraffning som följer av 

Europakonventionen? 

Enligt Europakonventionen kan sanktionsavgifter betraktas som straffrättslik-

nande, det innebär att en del av konventionens bestämmelser är tillämpliga på 

sanktionsavgifter.1015 Det innefattar ett förbud mot dubbelbestraffning, ne bis in idem. 

Förbudet framgår av artikel 4 i konventionens sjunde tilläggsprotokoll. Att notera är 

dock att sanktionsavgifterna och straffet för arbetsmiljöbrott oftast inte drabbar 

samma subjekt. Sanktionsavgiften åläggs arbetsgivaren som i allmänhet är en juridisk 

person medan straffet för ansvar för arbetsmiljöbrott faller på en fysisk person som 

har arbetsmiljöansvar.1016 Dessutom innefattar ett arbetsmiljöbrott inte bara en över-

trädelse av en viss bestämmelse, utan också att en viss effekt har inträtt, varför man 

kan fråga sig om det verkligen är fråga om samma agerande som bestraffas.1017 

För att undvika obilliga resultat av det närmast strikta ansvaret för överträdelser 

av sanktionsavgiftsbelagda bestämmelse finns möjligheter till jämkning vissa fall, se 

avsnitt 6.6 nedan. Innan frågan om jämkning redogörs för ska frågan om hur 

sanktionsavgifternas storlek fastställs behandlas. 

 
1013 Se prop. 1981/82:142, Om ändring i brottsbalken (ekonomiska sanktioner vid brott i näringsverksamhet), s. 

42, se även prop. 2012/13:143, s. 47 där samma uttalande upprepas. 
1014 8 kap. 5 a § AML och 26 a § arbetstidslagen. 
1015 Detta följer av de så kallade Engel-kriterierna, se Europadomstolens avgörande Engel m.fl. mot 

Nederländerna, dom 1976-06-08, ansökan nr 5100/71, 5101/71, 5102/71, 5354/72, 5370/72. Se van 

Dijk m.fl., Theory and practice of the European Convention on human rights, s. 526–537. 
1016 Se kapitel 7 för en redogörelse för det straffrättsliga arbetsmiljöansvaret.  
1017 Jfr kriterierna för vad som är samma agerande enligt Europadomstolens avgörande Sergey 

Zolotukhin mot Ryssland, dom 2009-02-10, ansökan nr 14939/03. 
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6.5 Sanktionsavgiftens storlek 

Det tredje ledet av en sanktionsavgiftsbestämmelse beskriver hur storleken av 

sanktionsavgiften ska beräknas. I arbetsmiljölagen anges enbart att sanktionsavgiften 

ska vara mellan 1 000 kr och 1 000 000 kr.1018 I förarbetena till lagen anges några 

riktlinjer för hur avgiften ska beräknas. I de fall det handlar om underlåten besiktning 

kan den kontrollavgift som tas ut vid besiktning tjäna som utgångspunkt för 

beräkning av avgiften. I de fall där asbest hanteras utan tillstånd kan den hanterade 

mängden i vissa fall vara utgångspunkt för beräkningen av avgiften. Vid upprepade 

överträdelser kan en fördubbling av avgiften föreskrivas.1019 Det ska också tas 

hänsyn till överträdelsens art och andra omständigheter, exempelvis betydelsen av 

bestämmelsen för det intresse den avser att skydda. För att systemet ska vara 

förutsebart krävs att det är enkelt att avgöra med vilket belopp som avgiften ska 

utgå. Därmed måste avgiften fastställas med viss grad av schablonmässighet.1020 I de 

tidigare lagmotiven angavs att det var ”ett oavvisligt krav” att avgiftsberäkningen ska 

kunna göras på förhand och inte fastställas utifrån omständigheter i det enskilda 

fallet. Föreskrifterna skulle därför ange hur avgiften skulle beräknas och det skulle 

direkt ur den angivna beräkningsgrunden gå att fastställa sanktionsavgiftens 

storlek.1021 

Sanktionsavgift utgår med antingen en fast avgift eller en avgift som beräknas 

utifrån en beräkningsgrund.1022 Då förarbetena inte ger speciellt mycket vägledning 

hur sanktionsavgifterna ska beräknas har i stället Arbetsmiljöverket självt utformat 

riktlinjer för beräkning av sanktionsavgifternas storlek.1023 Avgifterna ska, enligt den 

projektrapport som har legat till grund för utformandet av sanktionsavgifterna, dif-

ferentieras utifrån risk, betalningsförmåga och andra faktorer.1024 Med differentie-

ring utifrån risk menas att sanktionsavgiftens storlek ska bestämmas utifrån risken 

att drabbas av ohälsa på kort och lång sikt av ett visst agerande. Höga sanktions-

avgifter kan påföras vid uteblivna åtgärder för att förebygga allvarliga olyckor eller 

 
1018 8 kap. 5 § AML. På arbetstidsområdet anges direkt i lagen hur sanktionsavgiften ska beräknas, se 

26 § andra stycket arbetstidslagen. 
1019 Prop. 1993/94:186, s. 74. Möjligheten att fördubbla avgiften vid upprepade förseelser utnyttjas 

inte i Arbetsmiljöverkets föreskrifter, se Arbetsmiljöverket, Kriterier för sanktionsavgifter, s. 34. 
1020 Prop. 2012/13:143, s. 74.  
1021 Prop. 1993/94:186, s. 51.  
1022 För exempel på fast avgift, se 7 § AFS 1999:3, den som låter utföra ett byggnads- eller 

anläggningsarbete i vissa fall utan att lämna en förhandsanmälan ska betala sanktionsavgift om 5 000 

kr.  
1023 Arbetsmiljöverket, Kriterier för sanktionsavgifter. 
1024 Arbetsmiljöverket, s. 21 f. 
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för att förebygga att arbetstagare utsätts för allvarliga hälsorisker. Om en åtgärd har 

en mätbar kostnad så kan sanktionsavgiftens storlek baseras på vad det kostar att 

genomföra den föreskrivna åtgärden. För att sanktionsavgiften ska verka preventivt 

bör den enligt rapportförfattarna vara högre än kostnaden för åtgärden.1025 Här kan 

invändas att för att det ska vara mer lönsamt att vidta åtgärden än att underlåta att 

vidta den måste, allt annat lika, avgiften vara så hög att avgiften multiplicerat med 

risken för att avgiften utdöms är större än kostnaden för att vidta åtgärden. Då risken 

att avgiften utdöms i normalfallet är avsevärt lägre än 100 %, då inte alla överträdel-

ser kommer till Arbetsmiljöverkets kännedom, borde också avgiften vara avsevärt 

högre än kostnaden, inte bara något högre, för att verka avskräckande.1026 

Arbetsmiljöverket har utformat en risktabell med fyra risknivåer. I den lägsta 

risknivån ingår brister i dokumentation, exempelvis att underskrift saknas. I den 

andra risknivån ingår olika typer av kontroller, exempelvis mätningar och medicinska 

kontroller. I den tredje risknivån ingår akuta risker för kroppskada eller men för livet 

och långsamma risker, exempelvis risker för förgiftning. Den högsta risknivån 

innehåller akut fara för liv, för mycket stor kroppsskada eller allvarligt men för livet. 

Administrativa brister ska i allmänhet klassificeras till någon av de två lägre risk-

nivåerna.1027  

Förutom att vara beroende av risk så är sanktionsavgiftens storlek också ofta 

beroende av betalningsförmåga. I projektrapporten som ligger till grund för utform-

ningen av sanktionsavgifterna diskuteras hur betalningsförmåga bäst mäts. Efter att 

ha diskuterat att basera sanktionsavgifterna på ett företags omsättning landar 

rapportförfattarna i att det totala antalet sysselsatta är den lämpligaste indikatorn på 

en verksamhets betalningsförmåga. Förutom att antalet sysselsatta är ett indirekt 

mått på omsättning så förs två skäl fram till varför antalet sysselsatta är ett lämpligt 

mått. Det ena skälet är att Arbetsmiljöverkets huvuduppgift är värnandet av arbets-

tagarna varför det ligger mest i linje med Arbetsmiljöverkets uppdrag att ha en 

sanktionsavgift baserad på antalet anställda i verksamheten. Här kan man invända 

att det är den mest effektiva och rättvisa utformningen av sanktionsavgifterna som 

borde vara mest i linje med Arbetsmiljöverkets uppdrag, och det ges inte någon 

 
1025 Arbetsmiljöverket, s. 22 f. 
1026 Ju lägre risken att sanktionsavgiften döms ut ju högre måste den vara. Detta följer av följande 

beräkning: Sanktionsavgift multiplicerat med risk för att avgiften döms ut (angiven som sannolikhet 

mellan 0-1) > kostnader för åtgärden. Beräkningen är förenklad och bortser från en mängd faktorer, 

men är likväl i normalfallet mer rättvisande än sanktionsavgift > kostnader för att vidta åtgärden, vilket 

är den beräkning som används i projektrapporten.  
1027 Arbetsmiljöverket, Konsekvensutredning för Arbetsmiljöverkets förslag till föreskrifter och allmänna råd. 

Införande av sanktionsavgifter i föreskrifter, RES 2013/100674, 2013-09-09, s. 12. 
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vidare förklaring varför en avgift baserad på det totala antalet anställda bäst skulle 

uppnå detta. Det andra skälet är praktiskt. Uppgifterna om totala antalet anställda i 

en verksamhet finns i Arbetsmiljöverkets databas SARA och är därför 

lättillgängliga.1028 Det tycks vara på grund av vilka uppgifter som finns i SARA som 

det inte är antalet sysselsatta vid ett visst arbetsställe som väljs som utgångspunkt, 

utan det totala antalet sysselsatta knutna till ett visst organisationsnummer. 

Beräkningen av sanktionsavgifter baserade på antalet sysselsatta har alltid samma 

typ av konstruktion. Det utgår en viss grundavgift för den som bara har en sysselsatt 

sedan ökar avgiften med ett visst belopp per ytterligare sysselsatt för att nå maximal 

nivå vid 500 eller fler sysselsatta.1029 Grundavgiften och avgiften per sysselsatt 

varierar med den risknivå som Arbetsmiljöverket anser är kopplad till överträdelse 

av den med sanktionsavgift belagda regeln.1030 Av föreskrifterna framgår vad grund-

avgiften är och hur hög den är per sysselsatt i verksamheten.  

Trots att förarbetena föreslog en möjlighet att ta ut högre avgifter vid upprepade 

förseelser så har inte några sådana bestämmelser införts. I stället anser författarna 

till projektrapporten att denna situation kan lösas genom påförande av förnyad avgift 

och eventuellt utfärdande av vitesföreläggande eller förbud.1031  

Även om det totala antalet sysselsatta är den vanligaste beräkningsgrunden så kan 

avgiftsnivån också bestämmas utifrån från exempelvis en andel av en produkts för-

säljningsvärde, antalet komponenter eller typ av anordning.1032 

 
1028 Arbetsmiljöverket, Kriterier för sanktionsavgifter, s. 25 ff. 
1029 Flertalet föreskrifter om sanktionsavgifter innehåll en sådan beräkningsgrund, se exempelvis 60 a 

§ AFS 1999:3, 7, 16, 18 § AFS 2003:3 och 27, 52 §§ AFS 2010:1. Grundavgiften och avgiften per 

sysselsatt varierar men de är alltid formulerade enligt följande modell: ”Lägsta avgiften är 40 000 kronor 

och högsta avgiften är 400 000 kronor. För den som har 500 eller fler sysselsatta är avgiften 400 000 

kronor. För den som har färre än 500 sysselsatta ska sanktionsavgiften beräknas enligt följande: Avgift 

= 40 000 kronor + (antalet sysselsatta − 1) x 721 kronor. Summan ska avrundas nedåt till närmaste 

hela hundratal.” 17 § AFS 2009:7.  
1030 Minimi- och maximinivåerna vid differentierad avgift är: risknivå 1: 5 000 och 50 000 kr, risknivå 

2: 15 000 och 150 000 kr, risknivå 3: 40 000 och 400 000 kr, risknivå 4: 100 000 och 1 000 000 kr. 

Utifrån maximi- och minimiavgifterna räknas avgiften per sysselsatt sedan ut enligt denna formel: 

(maximiavgift − minimiavgift)/(max antal sysselsatta − 1), Arbetsmiljöverket, Konsekvensutredning för 

Arbetsmiljöverkets förslag till föreskrifter och allmänna råd. Införande av sanktionsavgifter i föreskrifter, s. 13 f. 
1031 Arbetsmiljöverket, Kriterier för sanktionsavgifter, s. 34 f. Notera att om ett föreläggande eller förbud 

är meddelat så kan ingen sanktionsavgift tas ut för gärningen, 8 kap. 5 a § AML och 26 a § arbetstids-

lagen.  
1032 Sanktionsavgifter som relateras till andel av en produkts historiska försäljningsvärde förekommer 

framför allt i fråga om föreskrifter om EU-försäkran, se exempelvis 4 kap 4, 15, 26 §§ AFS 2016:4, 12, 

15, 22, 28 §§ AFS 2016:1, 8, 19, 29, 41 §§ AFS 2016:2. Sanktionsavgifter som beror på antalet 

komponenter som levererats finns i 10 § AFS 2013:4. Typ av anordning bestämmer storleken på 

sanktionsavgifter i 5 kap. 2 § AFS 2017:3.  



 

 215 

Formeln för beräkning av sanktionsavgiftens storlek framgår av uttryckliga 

bestämmelser i föreskrifterna. Däremot framgår det inte av någon föreskrift hur 

antalet sysselsatta i verksamheten ska beräknas. Det är i stället något som anges i den 

ovan nämnda projektrapporten samt de allmänna råden till sanktionsavgifts-

bestämmelserna.1033 Här framgår att det är antalet anställda och inhyrda i verksam-

heten som avses. Det är den aktuella juridiska personens organisationsnummer som 

avgör vilka som anses ingå i verksamheten, där sysselsatta på verksamhetens samtliga 

arbetsställen inräknas. Det är antalet sysselsatta den dag som överträdelsen av 

sanktionsbestämmelsen konstaterades som är avgörande för beräkningen.1034  

Här kan framhållas att det inte är lämpligt att definitionen av antalet sysselsatta i 

verksamheten inte framgår av själva föreskriftstexten. Den som vill få reda på hur 

sanktionsavgifterna beräknas måste läsa de allmänna råden eller en projektrapport 

som inte är lätt tillgänglig. Detta trots att det i projektrapporten anges att det direkt 

av en hur en bestämmelse är formulerad bör gå att utläsa hur hög avgiften blir.1035  

Vidare finns inget stöd i lagtexten eller förarbetena att antalet sysselsatta, eller ens 

en verksamhets betalningsförmåga, ska vara bestämmande för sanktionsavgifternas 

storlek. I vart fall i förarbetena till lagen borde regeringen på ett generellt plan ha 

angett vilka faktorer som skulle vara bestämmande för avgiftens storlek, även om 

den exakta formuleringen av beräkningen kunde överlåtas till Arbetsmiljöverket.  

Dessutom kan själva konstruktionen där det är det totala antalet anställda i 

verksamheten som är avgörande för avgiftens storlek ifrågasättas ut likabehandlings-

synpunkt. Varför ska den juridiska organisationen av en verksamhet vara 

bestämmande för sanktionsavgiftens storlek? Samma typ av verksamhet kan vara 

antingen organiserad i en enda juridisk person, som då skulle få maximal avgift för 

varje överträdelse eller i många små dotterbolag som därmed skulle träffas av lägre 

avgifter vid överträdelser. Det är egentligen endast om överträdelsen bara kan ske 

en gång per organisationsnummer som det är motiverat med en differentiering 

utifrån det totala antalet sysselsatta.  

Differentieringen innebär att en händelse som inträffar på en arbetsplats med ett 

fåtal verksamma personer leder till helt olika storlek på sanktionsavgiften beroende 

på om arbetsplatsen är en del av en större verksamhet som har arbetsställen på flera 

olika platser eller om det är enbart på just den arbetsplatsen som verksamheten 

 
1033 Se exempelvis Arbetsmiljöverket, AFS 2009:7, Allmänna råd, kommentarer till 17 §, s. 17. 

Allmänna råd om hur beräkningen ska göras har införts till alla bestämmelser om differentierade 

sanktionsavgiften baserade på antalet sysselsatta enligt Arbetsmiljöverket, Konsekvensutredning för 

Arbetsmiljöverkets förslag till föreskrifter och allmänna råd. Införande av sanktionsavgifter i föreskrifter, s. 20.  
1034 Se exempelvis Arbetsmiljöverket, AFS 2010:1, Allmänna råd, kommentarer till 27 §, s. 11. 
1035 Arbetsmiljöverket, Kriterier för sanktionsavgifter, s. 19. 
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bedrivs. Även kommuner behandlas olika beroende på om verksamheten bedrivs av 

kommunen själv eller i ett kommunalt bolag vilket har ett eget organisationsnummer. 

Dessa olikheter i behandling har också kritiserats i ett antal olika sammanhang, 

särskilt från företrädare för arbetsgivarorganisationer.1036  

Det går också att ifrågasätta om det verkligen är behövligt med en differentiering 

av avgifterna. Om sanktionsavgifterna avser ett förhållande som gäller en hel 

verksamhet kan man tänka sig att avgiften bör vara större för en större verksamhet 

för att avgiften ska vara rättvis och verka preventivt även på större verksamheter. 

Men om avgiften är relaterad till något som förekommer mer frekvent i större 

verksamheter så kan man ju förvänta sig att överträdelser också är vanligare och 

upptäcks oftare i större verksamheter, varför det inte är nödvändigt med en 

differentierad avgift för att uppnå en rättvisa. Om differentieringen utifrån det totala 

antalet anställda verkligen ska gälla i alla situationer har av domstolarna behandlats 

som en fråga om jämkning ska ske eller ej. Frågan kommer därför att behandlas i 

nedan, tillsammans med andra frågor kopplade till jämkning av sanktionsavgifterna. 

En fråga som inte synes ha behandlats i samband med införandet av sanktions-

avgifter är när en sanktionsavgift kan tas ut igen om överträdelsen av kraven 

fortsätter efter att den första överträdelsen upptäcktes. Överträdelserna kan ju ofta 

vara perdurerande varför de fortsätter att pågå till dess rättelse har skett. Här bör det 

i vart fall vara möjligt att föra talan om ny sanktionsavgift när arbetsgivaren har fått 

rimligt tid till att vidta rättelse alternativt så bör beslutet att utta sanktionsavgift ha 

vunnit laga kraft innan en sanktionsavgift kan åläggas igen för en pågående 

överträdelse av ett krav.1037  

6.6 Jämkningsmöjligheter 

Det finns enligt 8 kap. 6 § andra stycket arbetsmiljölagen en möjlighet att jämka 

sanktionsavgiften om det är fråga om en ringa eller ursäktlig överträdelse eller om 

det av andra skäl med hänsyn till omständigheterna är oskäligt att ta ut sanktions-

avgiften. En överträdelse kan vara ursäktlig om den beror på en omständighet 

 
1036 Redan i remissförfarandet kritiserades detta, se Arbetsmiljöverket, Kriterier för sanktionsavgifter, s. 11. 

Se också Berg m.fl., Ett arbetsmiljöansvar utan gräns? - om ett sanktionssystem med brister och orimliga 

konsekvenser. 
1037 Jfr resonemanget om att förelägganden kan åläggas flera gånger i Gullberg och Rundqvist, 

Arbetsmiljölagen i lydelse den 1 juli 2018, s. 356. Straff har kunnat dömas ut flera gånger för perdurerande 

brott, se exempelvis NJA 1991 s. 241. 
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utanför arbetsgivarens kontroll.1038 Det är möjligt att beakta arbetsgivarens goda tro 

och motiv för handlandet.1039  

Jämkning ska också ske om det utifrån omständigheterna i det enskilda fallet inte 

skulle vara skäligt att ta ut hel avgift. Det gäller exempelvis när avgiften inte står i 

rimlig proportion till överträdelsen.1040 Det kan vara oskäligt att ta ut avgiften om 

överträdelsen är obetydlig i förhållande till det intresse som skyddas genom före-

skriften.1041 Europadomstolen har också yttrat att jämkning bör ske när det finns 

omständigheter som medför att det framstå som oskäligt att ta ut en sanktions-

avgift.1042 

Jämkningsbestämmelsen kan ses som ett uttryck för att proportionalitetshänsyn 

ska tas. Inom förvaltningsrätten gäller, som ovan diskuterats, proportionalitets-

principen, vilken har kodifierats i 5 § förvaltningslagen.1043 Hur denna proportional-

itetsbedömning ska ske när det gäller jämkning framgår inte tydligt av förarbetena. 

Å ena sidan anges att prövningen av om nedsättning ska ske bör vara nyanserad och 

inte alltför restriktiv.1044 Å andra sidan anges att jämkningsbestämmelserna bör 

tillämpas med försiktighet så att den förebyggande effekten inte går förlorad. Vidare 

anges att viss ledning kan hämtas i Arbetsdomstolens praxis om jämkning av allmänt 

skadestånd.1045 Det är därför inte förvånande att domstolarna har tolkat jämknings-

bestämmelsen på skilda sätt. 

 
1038 Prop. 2012/13:143, s. 89 f. 
1039 Prop. 1993/94:186, s. 53, se även Kammarrätten i Göteborg, dom 2016-01-21, mål nr 3384-15, 

3386-15 och 3388-15. 
1040 Prop. 2012/13:143, s. 89 f. Se även Förvaltningsrätten i Göteborg, dom 2019-10-16, mål nr 12894-

18 där jämkning skedde på denna grund, domen överklagades och kammarrätten fann att det inte 

framkommit sådana omständigheter som medförde att avgiften inte stod i rimlig proportion till 

överträdelsen varför ingen jämkning skedde, Kammarrätten i Göteborg, dom 2020-06-29, mål nr 6155-

19. 
1041 Prop. 2012/13: 143, s. 89. 
1042 Europadomstolen, Janosevic mot Sverige, dom 2020-07-23, ansökan nr 34619/97 samt 

Europadomstolen, Västberga Taxi AB och Vulic mot Sverige, dom 2002-07-23, ansökan nr 36985/97. 
1043 Bestämmelsen ska därför knappast ses som en avvikande särreglering i förhållande till förvaltnings-

lagens proportionalitetsprincip. Även om det skulle betraktas som en särreglering vilken ska gälla istället 

för förvaltningslagen, då förvaltningslagen är subsidiär till speciallagstiftning enligt 4 §, så torde detta 

inte gälla här då det är fråga om en kodifierad princip. Att det rör sig om en kodifiering framgår av 

prop. 2016/17:180, s. 62 och SOU 2010:29, En ny förvaltningslag, betänkande av Förvaltningslags-

utredningen, s. 181. För en redogörelse av proportionalitetsprincipens betydelse i svensk rätt, se 

Helmius, ”Proportionalitetsprincipen”, 2020 och Henrik Wenander, ”Proportionalitetsprincipen i 2017 

års förvaltningslag”, Förvaltningsrättslig tidskrift, nr 3 2018, s. 443–56. 
1044 Prop. 2012/13:143, s. 78.  
1045 Prop. 1993/94:186, s. 53. 



 

 218 

I följande avsnitt analyseras hur jämkningsbestämmelsen kan tolkas i olika 

situationer. Då det inte finns någon praxis från Högsta förvaltningsdomstolen har i 

stället kammarättsavgöranden som behandlar jämkning av sanktionsavgifter enligt 

arbetsmiljölagen analyserats.1046 

6.6.1 Agerande utanför arbetsgivarens kontroll 

Den enda situation då förarbetena tydligt anger att jämkning ska ske är då en över-

trädelse inträffar på grund av en omständighet utanför arbetsgivarens kontroll.1047 I 

en mängd kammarrättsavgöranden har denna möjlighet till nedsättning av avgiften 

bedömts restriktivt.1048 I dessa fall har även överträdelser som har skett på eget bevåg 

av en anställd i strid med tydliga instruktioner från arbetsgivaren inte lett till befrielse 

eller nedsättning av sanktionsavgiften.1049 

I ett av målen hade en arbetstagare tagit av sig sin personliga fallskyddsutrustning 

i samband med rast. Han valde därefter att utföra ett arbetsmoment utan 

utrustningen. Ingen arbetsledare var närvarande när det inträffade och han hade fått 

kontinuerliga instruktioner om att personlig fallskyddsutrustning skulle användas. I 

domen framhölls att arbetsmiljölagstiftningen är en skyddslagstiftning. Arbets-

givaren har en skyldighet att vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att 

arbetsgivarens utsätts för ohälsa eller olycksfall. Det är därför arbetsgivarens ansvar 

att leda och organisera arbetet så att olycksfall inte inträffar. De enskilda arbets-

tagarnas agerande kan därför inte ses som en omständighet utanför arbetsgivarens 

kontroll. Ingen jämkning skedde.1050 Inte heller har okunskap om att en viss 

utrustning var besiktningspliktig lett till jämkning.1051 Att arbetstagare har adekvat 

utbildning och att bolaget har ett omfattande systematiskt arbetsmiljöarbete har inte 

 
1046 Alla kammarrättsavgöranden som har kunnat återfinnas vilka har avgjorts sedan 

sanktionsavgiftsreformen år 2014 som behandlar frågan om jämkning av sanktionsavgifter med grund 

i arbetsmiljölagen har genomgåtts. Även enstaka rättsfall innan sanktionsavgiftsreformen har 

behandlats. Alla granskade fall framgår inte i noterna nedan då vissa fall inte ökar förståelsen av hur 

bestämmelserna kan tolkas och därför inte hänvisas till. 
1047 Prop. 2012/13:143, s. 89 f. 
1048 Se Kammarrätten i Stockholm, dom 2017-03-17, mål nr 4506-16, Kammarrätten i Göteborg, dom 

2016-09-14, mål nr 787-16 och dom 2017-10-25, mål nr 1264-17, dom 2017-10-25, mål nr 1265-17, 

dom 2017-10-25, mål nr 1266-17. 
1049 Exempelvis Kammarrätten i Göteborg, dom 2016-01-21, mål nr 3384-15, 3386-15 och 3388-15 

där domstolen yttrade: ”Kammarrätten konstaterar inledningsvis att den omständigheten att 

arbetsgivaren inte har gett arbetstagarna i uppdrag att byta ut takskivan inte utgör skäl att sätta ned 

avgifterna.” 
1050 Kammarrätten i Stockholm, dom 2017-03-17, mål nr 4506-16. 
1051 Kammarrätten i Sundsvall, dom 2012-04-25, mål nr 2767-11. 

https://juno.nj.se/document/abs/KRSND_2011_2767
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heller ansetts vara skäl för jämkning.1052 Muntliga instruktioner till en arbetstagare 

att inte utföra ett visst arbetsmoment har inte bedömts utgöra skäl för jämkning.1053  

Det synes vara endast i sällsynta fall som något kan ses som utanför arbets-

givarens kontroll. Frågan är hur det förhåller sig med andra omständigheter som kan 

vara skäl för jämkning. En fråga som har diskuterats i flera fall är om överträdelser i 

en begränsad del av en verksamhet kan vara skäll för jämkning.  

6.6.2 Jämkning vid förseelser i en begränsad del av verksamheten 

De allmänna råden till sanktionsavgiftsbestämmelserna anger tydligt att det är det 

totala antalet sysselsatta i en verksamhet som ska vara bestämmande för sanktions-

avgiftens storlek i det fall avgiften är differentierad utifrån antalet anställda. Trots 

detta har frågan om det finns skäl att sätta ned avgifterna på grund av att överträdel-

ser har skett i en begränsad del av verksamheten varit föremål för flera avgöranden. 

Kammarrätten i Sundsvall har i två avgöranden ansett att det funnits skäl för 

nedsättning av avgiften bland annat på grund av att den skett i en begränsad del av 

verksamheten.1054 I en av domarna jämkades sanktionsavgift vid utebliven besiktning 

av lyftanordning med hänsyn till att ”det rör sig om en enstaka händelse, att antalet 

personer som arbetar i den aktuella verksamheten är begränsat, att överträdelsen inte 

skett uppsåtligt samt att det inte framkommit att det varit något fel på lyftanord-

ningen i sig.”1055 Kammarrätten tycks här ha ansett att proportionalitetshänsyn borde 

leda till att jämkning sker, även fast det inte finns något direkt stöd för att så ska ske 

i en sådan situation, vara sig i lagen eller i dess förarbeten.  

Avgörandet kan kritiseras då sanktionsavgift utdöms för att besiktning inte har 

utförts och det därför knappast kan vara skäl till jämkning att anordningen saknade 

fel. Att jämkning har skett med hänsyn tagen till att det i den aktuella verksamheten 

inte arbetade så många, men samtliga kommunens anställda utgjorde grund för 

beräkningen, är inte heller det ett skäl för jämkning. Beräkningsreglerna i de 

allmänna råden till sanktionsavgiftsbestämmelsen anger nämligen explicit att 

beräkningen ska utgå från samtliga sysselsatta i verksamheten, även om de finns på 

olika arbetsställen. Det torde snarare vara regel än undantag i större organisationer 

att antalet anställda i den aktuella verksamheten där överträdelsen av en föreskrift 

har skett är litet jämfört med alla anställda i organisationen. Om jämkning på denna 

grund godtas skulle jämkning behöva ske närmast regelmässigt när det är fråga om 

en verksamhet med flera arbetsställen. Inte heller det faktum att överträdelsen inte 

 
1052 Kammarrätten i Göteborg, dom 2017-10-25, mål nr 1266-17. 
1053 Kammarrätten i Göteborg, dom 2016-09-14, mål nr 787-16. 
1054 Kammarrätten i Sundsvall, dom 2016-11-14, mål nr 2899-15 och dom 2016-11-14, mål nr 668-16. 
1055 Kammarrätten i Sundsvall, dom 2016-11-14, mål nr 668-16. Jämkning på väsentligen samma grund 

har också skett ibland annat i Förvaltningsrätten i Umeå, dom 2020-09-03, mål nr 2633-19. 
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har skett uppsåtligt bör vara skäl för jämkning, då sanktionsavgifterna alltid är 

utformade som ett strikt ansvar för arbetsgivaren och varken kräver uppsåt eller 

oaktsamhet. 

Kammarrätten i Göteborg har i ett antal avgöranden antagit motsatt ståndpunkt 

mot den som Kammarrätten i Sundsvall antog i målen ovan. Kammarrätten i 

Göteborg har inte ansett att omständigheten att överträdelser har skett på ett av ett 

bolags flera verksamhetsställen har varit skäl för jämkning.1056 Förseelsen ansågs av 

domstolen inte mindre allvarlig för att den endast skett på ett av bolagets flera 

verksamhetsställen.1057 Även Kammarrätten i Stockholm har bedömt en liknande 

fråga. Ett bolag hade brutit mot trucktillståndsreglerna och ålades maximal 

sanktionsavgift då bolaget hade fler än 500 anställda. På den aktuella verksamhets-

platsen hade bolaget 35 sysselsatta. I målet konstaterade domstolen att det faktum 

att bolaget bedrev sin verksamhet på flera ställen och att förseelsen hade skett på en 

verksamhetsplats inte kan leda till att förseelsen blir mindre allvarlig än om bolaget 

haft alla sina anställda på samma verksamhetsplats. Ingen jämkning skedde.1058 

Kammarrätten i Jönköping har inte ansett att omständigheten att endast ett fåtal 

personer arbetat med en viss utrustning var skäl för jämkning.1059 

Ett avgörande från förvaltningsrätten i Linköping som sedan ändrades av 

Kammarrätten i Jönköping kan användas för att illustrera hur olika dessa frågor kan 

bedömas av domstolarna. Överträdelser av sanktionsavgiftsbelagda bestämmelser 

hade skett i en butik som ingick i ett rikstäckande företag med ett stort antal butiker 

och totalt över 500 anställda. Företaget hade redan tidigare ålagts en sanktionsavgift 

för att ha använt en lyftanordning utan att denna var besiktigad. I målet var fråga 

om samma överträdelse men avseende en annan butik. Förvaltningsrätten ansåg att 

det inte var proportionerligt att beräkna avgiften utifrån bolagets samtliga anställda 

i Sverige, vilket i målet översteg 500. I stället borde avgiften ha beräknats utifrån 

antalet anställda i berörd butik. Då redan en sanktionsavgift för samma typ av över-

trädelse avseende en annan av företagets butiker påförts under samma vår nedsatte 

domstolen avgiften helt.1060  

Kammarrätten ansåg dock inte att det faktum företaget hade ett stort totalt antal 

anställda men bara ett begränsat antal anställda i den aktuella butiken var skäl att 

betrakta överlåtelsen som ringa eller ursäktlig.1061 Gällande proportionalitet yttrade 

 
1056 Kammarrätten i Göteborg, dom 2015-04-21, mål nr 1157-15, dom 2016-01-04, mål nr 3884-15 

och dom 2020-06-29, mål nr 6155-19. 
1057 Kammarrätten i Göteborg, 2020-06-29, mål nr 6155-19. 
1058 Kammarrätten i Göteborg, dom 2016-01-04, mål nr 3884-15. 
1059 Kammarrätten i Jönköping, dom 2019-11-12, mål nr 2869-19. 
1060 Förvaltningsrätten i Linköping, dom 2018-06-15, mål nr 7263-17. 
1061 Kammarrätten i Jönköping, dom 2019-11-11, mål nr 1968-18. 
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domstolen: ”Storleken på sanktionsavgiften för överträdelsen bedöms i sig vara 

proportionell mot bolagets verksamhet.” Frågan är vad domstolen menar med 

denna formulering? Det är i vart fall inte fråga om att domstolen har gjort en 

proportionalitetsbedömning, en sådan avser ju om sanktionen står i proportion till 

överträdelsen. Visserligen kan betalningsförmåga påverka proportionalitets-

bedömningen, men verksamhetens storlek och sanktionsavgiftens storlek är inte de 

enda två faktorerna av betydelse. Här ägnar sig domstolen i stället åt ett cirkel-

resonemang, konstaterandet är egentligen bara en sammanfattning av hur 

bestämmelsen är konstruerad. Domstolens användning av termen proportionalitet 

tycks snarare avse det matematiska begreppet proportionalitet än det juridiska 

begreppet proportionalitet.1062 Att avgiften varierar med antalet sysselsatta verkar 

vara tillräckligt för att domstolen ska anses att avgiften är proportionerlig.  

Dock ansåg domstolen att viss jämkning skulle ske. Anledningen till jämkningen 

var att bolaget tidigare under samma år hade påförts en avgift avseende en förseelse 

i en annan butik. Då Arbetsmiljöverket inte hade gjort gällande att bolaget hade 

underlåtit se över hela sin organisation efter att den första bristen uppmärksamma-

des, fanns skäl till jämkning. Jämkning skedde med en fjärdedel av sanktionsavgiften. 

Domen aktualiserar även frågan om hur ofta en sanktionsavgift kan tas ut för 

samma förseelse. De flesta överträdelser av sanktionsavgiftsbelagda bestämmelser 

kan ske genom passivitet. De kan därför betraktas som perdurerande överträdelser. 

Här bör arbetsgivaren ges rimlig tid efter att sanktionsavgiften har fastställts att 

åtgärda bristen innan en ny sanktionsavgift kan dömas ut för samma förhållande. 

Men, som domen ovan visar, är samma förhållande som råder på ett annat arbets-

ställe att betrakta som en separat förseelse, och då kan ytterligare avgift utgå.  

Sammanfattningsvis är kammarrättspraxis gällande om jämkning ska ske på 

grund av att en förseelse har skett i en liten del av arbetsgivarens verksamhet inte 

helt enhetlig. Övervägande skäl talar dock för att det inte generellt finns anledning 

att sätta ned sanktionsavgiften på grund av att en överträdelse har skett på en arbets-

plats som har få sysselsatta jämfört med det totala antalet sysselsatta. Jämkning i en 

sådan situation innebär att enkelheten i beräkningen av sanktionsavgifterna går 

förlorad. Dock kan framhållas att det inte skulle gå emot föreskriftstextens 

ordalydelse att jämka utifrån antalet sysselsatta på en enskild arbetsplats. Detta då 

anvisningen att beräkningen ska ske utifrån det totala antalet sysselsatta enbart 

framgår av allmänna råd till sanktionsavgifterna. Osäkerheten i hanteringen av 

 
1062 Det är egentligen inte heller fråga om matematisk proportionalitet då det finns en grundavgift och 

en maximiavgift. Enligt matematiska definitioner är två kvantiteter direkt proportionella om den ena 

kvantiteten är en konstant multipel av den andra, de har alltså formen y = kx. ”Proportionalitet”, i 

Nationalencyklopedin, åtkomstdatum 2020-09-08, http://www.ne.se.proxy.ub.umu.se/ uppslagsverk/ 

encyklopedi/lång/proportionalitet. Här är formen y = c+k(x−1), (1≤x≤500 ). 
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jämkningsreglerna gör att det finns behov av vägledande avgöranden från Högsta 

förvaltningsdomstolen. 

Frågan är då om det finns någon omständighet där det är tydligt att jämkning ska 

ske? I fall där överträdelsen har skett för att avvärja ett hot mot liv eller egendom 

verkar det råda större samstämmighet om att jämkning ska ske. 

6.6.3 Situationer som hotar liv eller egendom 

För att inte sanktionsavgiftsbestämmelserna ska leda till stötande resultat finns en 

möjlighet till jämkning om överträdelsen har föranletts av en situation som hotar liv 

eller egendom.1063 

Det finns exempel i praxis på fall där jämkning i vart fall delvis skett på grund av 

att överträdelsen skedde för att avvärja hot mot liv eller egendom. I ett fall hade 

byggnadsarbetare till uppgift att byta ut trasiga skruvar och bultar som höll fast 

takpannor. Då de upptäckte en takplatta som var skadad, bytte de takplattan på eget 

bevåg då den satt löst och kunde utgöra en fara för bilister på en intilliggande 

motorväg. Takplattan innehöll asbest varför det inte var tillåtet att utföra arbetet 

utan tillstånd från Arbetsmiljöverket.1064 Sanktionsavgiften jämkades med en 

tredjedel då det var fråga om en mycket begränsad åtgärd och då den vidtogs för att 

skydda bilisterna.1065 

I ett annat fall användes en ej besiktigad grävmaskin för att bärga en maskin. Att 

använda grävmaskinen utan besiktning var belagt med sanktionsavgift.1066 

Situationen var brådskande då den bärgade maskinen riskerade att skadas och 

miljöfarliga ämnen kunde rinna ut i naturen om inte bärgning skedde skyndsamt. 

Jämkning skedde med sanktionsavgiften till en fjärdedel.1067 

Utifrån denna praxis kan utläsas att det finns möjligheter till jämkning när det 

handlar om akuta situationer som hotar liv eller egendom. Jämkning bör ske i dessa 

situationer för att upprätthålla proportionalitetsprincipen och för att acceptansen för 

sanktionsavgiftssystemet ska upprätthållas.  

 
1063 Detta angavs som en möjlig jämkningsgrund i bland annat Kammarrätten i Stockholm, dom 2017-

03-17, mål nr 4506-16 och Kammarrätten i Göteborg, dom 2017-10-25, mål nr 1265-17 och dom 2017-

10-25, mål nr 1266-17. I målen var det dock inte fråga om situationer som hotade liv eller egendom 

varför jämkning inte skedde.  
1064 Enligt 12 § första stycket AFS 2006:1. 
1065 Kammarrätten i Göteborg, dom 2016-01-21, mål nr 3384-15, 3386-15 och 3388-15. 
1066 Enligt 4 § AFS 2003:6. 
1067 Kammarrätten i Sundsvall, dom 2016-05-11, mål nr 348-16. 
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6.6.4 Övriga fall av jämkning 

Då jämkningsbestämmelsen är generellt formulerad finns det potentiellt mängder av 

situationer som den kan vara tillämplig på. Ett fall har behandlat frågan om 

otydlighet i de allmänna råden kan leda till jämkning av avgiften. I målet hade ett 

bolag utfärdat trucktillstånd för sina anställda men i trucktillståndet angavs inte för 

vilka arbetsuppgifter tillståndet gällde, informationen hade lämnats muntligt. 

Förvaltningsrätten ansåg att det fanns skäl för jämkning men kammarrätten ansåg 

att bestämmelsen och det allmänna rådet till bestämmelsen var tydliga och jämkade 

inte sanktionsavgiften.1068 I ett annat liknande fall där inte heller arbetsuppgifterna 

angetts i trucktillståndet jämkades sanktionsavgiften av domstolen. Här framhöll 

domstolen att det i andra dokument hos arbetsgivaren angavs för vilka arbets-

uppgifter trucktillstånden gällde. Vidare fanns inget som tydde på att arbetsgivaren 

hade agerat på något sätt för att inte följa gällande föreskrifter. Inte heller hade 

överträdelsen inte hade medfört någon ekonomisk vinning för arbetsgivaren. 

Sanktionsavgiften sattes ned med en fjärdedel.1069 

Brister som beror på misstag av anlitade installatörer eller kontrollanter har inte 

ansetts vara skäl för jämkning.1070 Inte heller har det faktum att åtgärder för att rätta 

till bristerna vidtagits snabbt efter att bristerna har upptäckts ansett vara skäl för 

jämkning.1071 Okunskap om att en utrustnings klassificering innebar att den skulle 

besiktigas har inte ansetts vara skäl för jämkning.1072 Att ett agerande har varit av 

mycket liten omfattning har ansetts som ett skäl att jämka sanktionsavgiften.1073 

6.7 Sanktionsavgifter – funktionssätt 

Sanktionsavgifter kräver tydligt författningsstöd kopplat till ett specifikt krav för att 

de ska aktualiseras. Därför kan de krav som kan genomdrivas genom sanktions-

avgifter identifieras genom att studera Arbetsmiljöverkets föreskrifter. På grund av 

att sanktionsavgifter bara bör följa på tydligt definierade krav är det för överträdelser 

 
1068 Förvaltningsrätten i Jönköping, dom 2016-05-30, mål nr 4823-15 och Kammarrätten i Jönköping, 

dom 2017-11-22, mål nr 1847-16. 
1069 Förvaltningsrättens i Falun, dom 2021-08-19, mål nr 5817-20. 
1070 Kammarrätten i Jönköping, dom 2010-10-04, mål nr 2897-09. Bedömningen skedde enligt den 

tidigare lydelsen av jämkningsbestämmelsen. 
1071 Kammarrätten i Sundsvall, dom 2012-04-25, mål nr 2767-11 och Kammarrätten i Jönköping, dom 

2010-10-04, mål nr 2897-09. Bedömningen i båda fallen skedde enligt den tidigare lydelsen av 

jämkningsbestämmelsen. 
1072 Kammarrätten i Sundsvall, dom 2012-04-25, mål nr 2767-11. Bedömningen skedde enligt den 

tidigare lydelsen av jämkningsbestämmelsen. 
1073 Se Kammarrätten i Göteborg, dom 2016-01-21, mål nr 3384-15, 3386-15 och 3388-15. 
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av specifikationskrav och procedurkrav som det går att föreskriva att sanktions-

avgifter ska tas ut. 

Sanktionsavgifterna är konstruerade på ett sådant sätt att intresset av effektivt 

genomdrivande av kraven är i centrum. Andra hänsyn såsom proportionalitets-

hänsyn har inte så stort inflytande. Dock märks i vissa avgöranden att domstolarna 

visar tendenser att jämka avgifterna och ta något större hänsyn till proportionaliteten 

än som framgår av lag och förarbeten. Men i huvudsak döms sanktionsavgifter ut 

enligt principerna om strikt ansvar och även arbetsgivare som har vidtagit åtgärder 

för att förebygga överträdelser ådöms oftast fulla sanktionsavgifter.  

En arbetsgivare som vill vara säker på att inte ådömas sanktionsavgifter bör 

inrätta ett system för kontroll så att arbetstagarna aldrig bryter mot föreskrifterna. 

Detta lär i praktiken vara svårt, samtidigt krävs det att en överträdelse upptäcks för 

att sanktionsavgifter ska aktualiseras. En arbetsgivare som vidtar alla möjliga 

åtgärder för att se till att arbetstagarna nästan aldrig bryter mot föreskrifterna måste 

ha en väldig otur om överträdelsen ska ske just när Arbetsmiljöverket gör en 

inspektion. Att sanktionsavgifterna varken kräver uppsåt eller oaktsamhet från 

arbetsgivaren för att dömas ut gör bedömningen enklare för myndigheter och 

domstolar som ska bedöma frågan. Nackdelen är att de kan upplevas som orättvisa 

för arbetsgivare som upplever att de har gjort allt för att säkerställa att föreskrifterna 

uppfylls och där en enskild arbetstagare mot bättre vetande bryter mot reglerna. 

Sanktionsavgifterna bryter mot hur Arbetsmiljöverket traditionellt sett har 

arbetat, där de har gett råd och stöd till arbetsgivare hur de kan göra för att uppfylla 

reglerna och där mer tvingande åtgärder som vitesförelägganden först har 

förekommit i ett senare stadium. I och med att allt fler bestämmelser förenas med 

sanktionsavgifter kan Arbetsmiljöverkets roll komma att bli mer kontrollerande och 

straffande. Huruvida detta är en bra utveckling råder det delade meningar om.1074  

 
1074 För den diskussion om önskvärdheten av olika regleringsmodeller inom arbetsmiljörätten (och 

miljörätten), se Aalders och Wilthagen, ”Moving Beyond Command and Control”. 
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7 Straffrättsligt genomdrivande 

Även om det offentligrättsliga genomdrivandet av kraven på arbetsgivaren gällande 

arbetsmiljö och rehabilitering till stor del sker genom inspektioner, förelägganden 

och sanktionsavgifter så finns det också i vissa fall straffrättsliga möjligheter att 

genomdriva kraven. Straffsanktionens betydelse har dock minskat under senare år 

då allt fler ageranden har kommit att avkriminaliseras och i stället förenats med 

sanktionsavgifter.1075 Trots detta är straffet alltjämt betydelsefullt som sanktion på 

arbetsmiljöområdet, särskilt vad gäller de allvarligaste överträdelserna av arbetsmiljö-

regler som leder till kroppsskador eller dödsfall.  

Till skillnad från de övriga sanktionerna på arbetsmiljöområdet kan enskilda 

personer som företräder arbetsgivaren ådömas ett straffansvar. Det gör att straff-

sanktionen inte blir enbart en ekonomisk kostnad för arbetsgivaren som övriga 

sanktioner, utan också kan uppfattas som klander av en individ. Risken för att en 

enskild befattningshavare straffas innebär att de straffrättsligt ansvariga kan förvän-

tas lägga stor vikt vid att vidta åtgärder för att undvika straffansvar för överträdelser 

av arbetsmiljöregler även om dessa åtgärder innebär stora kostnader för arbets-

givaren som organisation.1076 Även om straffet för ett arbetsmiljöbrott i normalfallet 

är böter kan det moraliska klandret det innebär att dömas för ett brott verka långt 

mer avskräckande än kostnaden för att betala bötesbeloppet.1077  

Det individuella straffansvaret har dock numera mindre betydelse då det är 

vanligt att endast företagsbot, och inget straff, döms ut vid överträdelser av arbets-

miljöregler.1078 Att individer alltmer sällas straffas för överträdelser av arbetsmiljö-

regler beror på den åtalsprövningsregel som sedan år 2006 återfinns i 36 kap. 10 a § 

brottsbalken. Där anges att brott, som kan föranleda talan om företagsbot och har 

 
1075 Särskilt genom de lagstiftningsförändringar som föranleddes av prop. 2012/13:143 och 

utredningen SOU 2011:57. Se också Arbetsmiljöverket [Bäckman, Karin m.fl.], Arbetsmiljöbrottens 

omfattning, struktur och utveckling, Kunskapssammanställning, Rapport 2013:4, rapporten visar på att få 

anmälningar om arbetsmiljöbrott görs och att ca en tiondel av anmälningarna leder till åtal. 
1076 Jfr Andersson, Vidta alla åtgärder som behövs, s. 259. 
1077 Straffets funktions som moraliskt klander lyfts ofta fram inom straffrättslig teori, se Asp, Ulväng 

och Jareborg, Kriminalrättens grunder, s. 53 och Ekelöf, Straffet, skadeståndet och vitet, s. 23 ff. (med 

referenser). 
1078 Arbetsmiljöverket, Arbetsmiljöbrottens omfattning, struktur och utveckling, Kunskapssammanställning, 

Rapport 2013:4, s. 33.  



 

 226 

begåtts av oaktsamhet och inte kan antas föranleda annan påföljd än böter, endast 

får åtalas av åklagare om åtal är påkallat från allmän synpunkt.1079 

Straffrättsligt ansvar vid brott mot arbetsmiljöbestämmelser åläggs arbetsgivaren 

enligt bestämmelserna om arbetsmiljöbrott i brottsbalken eller de straffrättsliga 

bestämmelserna i arbetsmiljölagen. Det straffrättsliga ansvaret vid överträdelser av 

krav på arbetsgivaren kan indelas i tre olika typer: ett direkt straffansvar, straffansvar 

på grund av effekterna av agerandet, samt straffansvar på grund av överträdelser av 

förelägganden. 

Det direkta straffansvaret är sådant som följer direkt vid överträdelser av vissa i 

arbetsmiljölagen angivna krav, se 8 kap. 2 § andra stycket arbetsmiljölagen. Straff-

ansvaret på grund av överträdelser av förelägganden är reglerat i 8 kap. 1 § arbets-

miljölagen. Om någon som är ansvarig för arbetsmiljön av uppsåt eller oaktsamhet 

inte följer de direkt straffsanktionerade bestämmelserna i arbetsmiljölagen eller ett 

föreläggande som inte är förenat med vite så betecknas det som ett brott mot 

arbetsmiljölagen.1080 

Om en arbetsmiljöregel har överträtts uppsåtligen eller av oaktsamhet, och 

arbetstagare råkar ut för en olycka, drabbas av ohälsa eller stor risk för allvarlig skada 

uppstår så kan ansvar för arbetsmiljöbrott komma i fråga enligt straffrättslig regle-

ring.1081 Här krävs inte bara en överträdelse av en arbetsmiljöregel utan också att en 

effekt inträder för att straffansvar ska vara aktuellt. 

Här kommer först principerna för företagaransvaret att behandlas då dessa är 

viktiga för att förstå arbetsgivarens ansvar. Därefter kommer reglerna om delegation 

att behandlas. Sedan följer en diskussion om ansvar för arbetsmiljöbrott. Vissa 

aspekter som tas upp i avsnittet om arbetsmiljöbrott har även relevans för brott mot 

arbetsmiljölagen, som den personliga culpan och relationen till bestämmelserna om 

företagsbot. För att undvika onödiga upprepningar kommer dessa frågor enbart att 

behandlas som en del av framställningen om arbetsmiljöbrott med hänvisningar dit 

i kommande avsnitt. Därefter behandlas brott mot arbetsmiljölagen. Då dessa regler 

numera är av underordnad betydelse behandlas reglerna endast översiktligt. Vidare 

behandlas reglerna om företagsbot och förverkande och hur dessa hänger samman 

med de straffrättsliga reglerna. Avslutningsvis sammanfattas slutsatserna av analysen 

av de offentligrättsliga mekanismerna för genomdrivande av kraven gällande arbets-

miljö och rehabilitering.  

 
1079 Se även avsnitt 7.6. 
1080 8 kap. 1–3 §§ AML. 
1081 3 kap. 10 § brottsbalken. 
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7.1 Förutsättningar för straffrättsligt ansvar för arbetsgivaren 

Inom straffrätten brukar det ansvar som under särskilda förutsättningar drabbar 

näringsidkare och ägare och innehavare av viss egendom, just i deras egenskap av 

anknytning till rörelsen eller egendomen betecknas som företagaransvar.1082 Beteck-

ningen företagaransvar brukar också användas för att beskriva ansvaret inom andra 

verksamheter som bedrivs i kollektiva former.1083 Även det straffrättsliga arbets-

miljöansvaret kan beskrivas som ett företagaransvar oavsett om arbetsgivaren är en 

näringsidkare eller exempelvis en ideell organisation, stat eller kommun.  

Frågan om vilket ansvar en företagare har för sitt eget och anställdas agerande – 

företagaransvaret – bör skiljas från frågan om vem som är ansvarig inom ramen för 

en juridisk person och hur ansvaret kan delegeras. I detta avsnitt behandlas princi-

perna för företagaransvaret medan frågan om vem som är ansvarig inom ramen för 

en juridisk person behandlas i det följande avsnittet. 

Inom arbetsmiljörätten är straffansvaret tydligt kopplat till arbetsmiljö-

ansvaret.1084 Då det framför allt är arbetsgivaren som är arbetsmiljöansvarig blir det 

också arbetsgivaren som är det specialsubjekt som åläggs straffansvar enligt lagstift-

ningen. Det innebär att det civilrättsliga arbetsgivarbegreppet är utgångspunkten för 

det straffrättsliga arbetsmiljöansvaret.1085 

Företagaransvaret kännetecknas av att företagaren inte bara ansvarar för sina egna 

gärningar utan också för det som anställda och medarbetare gör så länge detta är 

inom ramen för företagets verksamhet.1086 Tanken bakom detta ansvar för andra 

personers handlande är att det straffrättsliga ansvaret bör ligga hos den som har den 

bästa möjligheten att motverka lagöverträdelser inom verksamheten genom att 

utöva ledning och kontroll över verksamheten.1087 

 
1082 Se exempelvis Hans Thornstedt, Om företagaransvar: studier i specialstraffrätt (Stockholm: Lindbergs 

tryckeriaktiebolag, 1948), s. 96, Ivar Strahl, Allmän straffrätt i vad angår brotten (Stockholm: Norstedt, 

1976), s. 354 ff., Nils Jareborg, Brotten. H. 1, Grundbegrepp: Brotten mot person, (Stockholm: Norstedt, 

1984), s. 131, Asp, Ulväng och Jareborg, Kriminalrättens grunder, s. 192 ff., prop. 2005/06:59, Företagsbot, 

s. 56 och Ds Ju 1975:23, Vissa specialstraffrättsliga problem. 
1083 Se prop. 2005/06:59 och jfr NJA 1987 s. 426 och NJA 1995 s. 204. Rättsfallen behandlar ansvaret 

inom kommunal verksamhet. 
1084 Exempelvis 3 kap. 10 § brottsbalken (BrB) där ansvaret läggs på den som har ett ansvar enligt 

arbetsmiljölagen. 
1085 Om arbetsgivarbegreppet, se avsnitt 2.1. Dock har även andra än arbetsgivaren ett arbetsmiljö-

ansvar vilket även i vissa fall kan vara ett straffrättsligt ansvar, se exempelvis 3 kap. 6–13 §§ AML. 
1086 Asp, Ulväng och Jareborg, Kriminalrättens grunder, s. 193. 
1087 Prop. 2005/06:59, s. 56.  
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Syftet med företagaransvaret är att föreskriva två olika typer av handlingsmönster 

för företagaren: att underlåta att använda underordnade som verktyg för att begå 

brott samt övervaka så ingen i verksamhetens utövande begår brott. Det innebär 

både ett ansvar att vara passiv – inte beordra underordnande att utföra brottsliga 

handlingar och ett ansvar att vara aktiv – att övervaka att verksamheten bedrivs 

enligt lag.1088  

Det är framför allt ansvar för passivitet som har diskuterats i litteraturen. Att ett 

aktivt beordrande av lagöverträdelser ska leda till ansvar är knappast kontroversiellt. 

När det gäller passivitet så innebär företagaransvaret att man håller en företagare 

ansvarig även då företagaren enbart har försummat sin tillsynsplikt.1089 Att även 

passivitet kan leda till ansvar beskrivs inte alltid uttryckligt i lagtexten.1090 I stället 

fångas ofta företagarens passivitet in själva straffstadgandet. Om det exempelvis är 

förbjudet att tillverka något så bör även ett agerande som innebär att man låter till-

verka något täckas av straffstadgandet.1091 

Nära förknippat med företagaransvar för underlåtenhet att hindra att brott begås 

är det så kallade garantansvaret som behandlas i det som kallas garantläran. Garant-

läran anger att den person som befinner sig i en speciell garantställning kan bli 

ansvarig för underlåtenhet att avvärja effekter. Garantställningen kan framgå av 

författning eller av den speciella position som garanten befinner sig i.1092 Arbets-

givarens roll som garant för arbetstagarna i arbetsmiljöfrågor framgår tydligt av 

författning, inte minst genom bestämmelsen i 3 kap. 2 § arbetsmiljölagen där det 

anges att arbetsgivaren ska vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att 

arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall. Även utan denna bestämmelse är 

arbetsgivarens ställning i sig sådan att arbetsgivaren har ett garantansvar för förhål-

landena på arbetsplatsen. Arbetsgivarens företagslednings- och arbetsledningsrätt 

innebär att arbetsgivaren är den som har makten över förhållandena på arbetsplatsen 

och därmed också ansvar över förhållandena.1093 

 
1088 Thornstedt, Om företagaransvar, s. 107. 
1089 Asp, Ulväng och Jareborg, Kriminalrättens grunder, s. 195. Det har också beskrivits som att ”man 

håller företagare ansvarig på samma sätt som om det vore honom i lag ålagt att utöva viss tillsyn och 

han underlåtit detta med påföljd att lagöverträdelse begåtts”. Strahl, Allmän straffrätt i vad angår brotten, 

s. 359. 
1090 Thornstedt, Om företagaransvar, s. 107. 
1091 Strahl, Allmän straffrätt i vad angår brotten, s. 354 f. 
1092 Strahl, s. 319 ff. 
1093 Se mer om företagslednings- och arbetsledningsrätten i avsnitt 2.2.  
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Garantläran skiljer på skyddsgaranter och övervakningsgaranter. Skyddsgaranter 

är skyldiga att avvärja alla faror som hotar någon eller något medan övervaknings-

garanter är skyldiga att avvärja risker som utgår från vissa farokällor som de är 

ansvariga för.1094  

Skyddsgaranter har en ställning som beskyddare av en viss person, ett visst 

förhållande eller intresse. En skyddsgarant har i princip skyldighet att avvärja alla 

faror som hotar någon eller något. Skyldigheten kan dock vara avgränsad till att gälla 

vissa typer av faror eller situationer.1095 En övervakningsgarant har ett ansvar för 

risker som utgår från farokällor som de själva på något sätt har varit med att skapa 

eller som de genom exempelvis åläggande i lag är ansvariga för.1096 

En ställning som skyddsgarant sägs uppkomma vid nära levnadsgemenskap, ge-

nom frivilligt åtagande eller på grund av särskild yrkesskyldighet.1097 Med nära 

levnadsgemenskap förstås framför allt förhållandet mellan familjemedlemmar som 

sammanbor. Ett frivilligt åtagande är ett agerande där någon har tagit på sig en roll 

som innebär ett ansvar för någon annan, exempelvis en bergsguides ansvar för de 

som följer med på expeditionen. Med särskild yrkesskyldighet menas det ansvar som 

kan följa av att man är satt att vaka över någon, exempelvis en vårdares ansvar för 

en psykisk sjuk person eller kriminalvårdspersonals ansvar för en intagen.1098 

Utifrån denna uppdelning verkar arbetsgivarens roll snarare vara en form av över-

vakningsgarant än en skyddsgarant. Arbetsgivaren kan sägas ha ett ansvar för de 

faror som utgår från arbetet, snarare än ett ansvar för arbetstagarnas väl och ve i 

stort.1099 

När det gäller ansvaret för arbetsmiljön så kan man fråga sig om garantläran verk-

ligen är nödvändig för att arbetsgivaren ska bli straffrättsligt ansvarig även för 

underlåtenhet att vidta arbetsmiljöåtgärder. Att en ledande person i en verksamhet 

låter något ske kan betraktas som ett handlande.1100 När det gäller de olika straff-

 
1094 Jareborg, Brotten. H. 1, Grundbegrepp: Brotten mot person, s. 214. 
1095 Asp, Ulväng och Jareborg, Kriminalrättens grunder, s. 112 och Jareborg, Brotten. H. 1, Grundbegrepp: 

Brotten mot person, s. 219. 
1096 Jareborg, Brotten. H. 1, Grundbegrepp: Brotten mot person, s. 21 6ff. 
1097 Jareborg, s. 219 ff. och Asp, Ulväng och Jareborg, Kriminalrättens grunder, s. 113 f. 
1098 Jareborg, Brotten. H. 1, Grundbegrepp: Brotten mot person, s. 220 f. och Asp, Ulväng och Jareborg, 

Kriminalrättens grunder, s. 113 f. 
1099 Speciella bestämmelser om rehabiliteringsansvar och ansvar för sjuklön verkar dock för ett mer 

omfattande ansvar än enbart för de faror som utgår från arbetet, se avsnitt 4 och 9.7. Det ändrar dock 

inte på det faktum att arbetsgivaren knappast är något annat än en övervakningsgarant.  
1100 Asp, Ulväng och Jareborg, Kriminalrättens grunder, s. 107. 
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stadganden som rör arbetsmiljö så är det dessutom alltid så att de kan ske av oakt-

samhet, och i oaktsamhetsbegreppet ingår att underlåtenhet kan utgöra oaktsam-

het.1101 

Men även om straffbestämmelserna pekar ut arbetsgivaren som straffrättsligt 

ansvarig för överträdelser av arbetsmiljöbestämmelser så klargör de inte vilken fysisk 

person som har detta straffrättsliga arbetsgivansvar. Här skulle garantläran kunna 

användas som en utgångspunkt för ansvarets placering. Garantläran kan också 

användas för att konstruera ett ansvar för arbetsmiljön för andra än enbart repre-

sentanter för arbetsgivaren. Även enskilda arbetstagare kan genom sitt agerande, 

position eller yrkesskicklighet få ett garantiansvar som innebär ett ansvar för arbets-

miljön i förhållande till andra arbetstagare.1102  

Observera att resonemanget enbart rör underlåtenhet att vidta åtgärder. För 

aktivt agerande som bryter mot arbetsmiljöregler bör alla kunna bli ansvariga, men 

även där spelar förstås arbetsuppgifter, position och kunskapsnivå in för att avgöra 

om ett visst agerande är oaktsamt eller ej. 

Nära förknippat med diskussionen om företagaransvar är frågan om vilken per-

son som har det straffrättsliga ansvaret, vilket är vad nästa avsnitt handlar om.  

7.2 Delegation och straffrättsligt ansvar 

Då arbetsgivaren om den utgörs av en juridisk person inte kan vara straffrättsligt 

ansvarig så måste någon hos den juridiska personen i stället bära det straffrättsliga 

ansvaret. Det straffrättsliga företagaransvaret placeras primärt hos den juridiska 

personens ledning. I aktiebolag är det styrelsen och den verkställande direktören.1103 

I kommuner har bland annat kommunfullmäktige och kommunstyrelsen ansetts ha 

det primära ansvaret.1104 

I praktiken är det straffrättsliga arbetsmiljöansvaret oftast delegerat till någon eller 

några andra än den högsta ledningen hos den juridiska personen. Vissa regler gäller 

för att delegation ska vara giltig och flytta ansvaret från den högsta ledningen till 

någon annan. Frågan om delegation har berörts i förarbetena till arbetsmiljölagen. 

 
1101 För en diskussion om oaktsamhetsbegreppet, se bland annat Asp, Ulväng och Jareborg, s. 314. 
1102 Även om det inte benämns som garantansvar så anges exempelvis i NJA 2004 s. 80 att: ”[D]en 

lärare som i visst fall har den omedelbara tillsynen över eleverna även utan uttrycklig delegering normalt 

anses ha ett ansvar för dessas arbetsmiljö till den del denna är hänförlig under sådan tillsyn.” Jämför 

även NJA 1991 s. 247, NJA 1993 s. 245 och NJA 2004 s. 34.  
1103 Asp, Ulväng och Jareborg, s. 198 f. 
1104 Jfr Göta Hovrätt, dom 2006-12-22, mål nr B 2701-05 och Kalmar tingsrätt, dom 2010-12-20, mål 

nr B 3564-09. 
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Där sägs att för att en delegation ska befria den högsta ledningen från ansvar så 

måste ett antal förutsättningar vara uppfyllda. För det första måste tillräckliga 

beslutsbefogenheter följa med delegeringen av ansvaret. Den som erhåller en uppgift 

måste också ha tillräcklig erfarenhet och kunnande för uppgiften. Oklarheter i fråga 

om ansvarsfördelningen kan leda till att ledningen är fortsatt ansvarig. Ledningen 

kan också bli ansvarig om den är försumlig exempelvis i valet av person eller genom 

bristande tillsyn.1105 För att avgöra var det straffrättsliga ansvaret ska placeras måste 

hänsyn tas till omständigheterna i varje enskilt fall med beaktande av var det reella 

inflytandet över beslut och åtgärder ligger.1106 

Sammanfattningsvis kan inte själva straffansvaret delegeras utan det sker delegat-

ion av arbetsuppgifter viket har straffrättsliga konsekvenser.1107 När det straffrätts-

liga ansvaret för arbetsgivaren diskuteras i denna avhandling handlar det därför i 

normalfallet om straffansvaret för en representant eller företrädare för arbetsgivaren 

som har sådana arbetsuppgifter att denne anses straffrättsligt ansvarig för brister i 

arbetsmiljön.  

7.3 Arbetsmiljöbrott 

Arbetsmiljöbrotten är kanske den aspekt av arbetsmiljöreglerna som är den mest 

uppmärksammade. Om någon avlider i en arbetsolycka rapporteras ofta om åtal 

väcks och även domsluten brukar få uppmärksamhet i media. Även Högsta 

domstolen har intresserat sig för brottet och det finns flera prejudikat som rör 

arbetsmiljöbrott.1108  

Arbetsmiljöbrottet kan ses som ett indirekt genomdrivande av arbetsmiljö-

reglerna då det inte direkt straffbelägger överträdelser av arbetsmiljöregler. Arbets-

miljöbrottet är konstruerat så att det inte bara krävs överträdelse av arbetsmiljöregler 

utan också att en viss effekt har inträffat för att ansvar ska aktualiseras. 

Arbetsmiljöbrottet, 3 kap. 10 § brottsbalken, är egentligen en specialvariant av 

brotten vållande till annans död, 3 kap. 7 § brottsbalken, vållande till sjukdom eller 

 
1105 Prop. 1976/77:149, s. 373 f. Detta anses alltjämt vara en gällande beskrivning av hur delegering av 

företagaransvaret ska bedömas, se Asp, Ulväng och Jareborg, Kriminalrättens grunder, s. 197 f. 
1106 Se prop. 1976/77:149, s. 373. 
1107 Asp, Ulväng och Jareborg, Kriminalrättens grunder, s. 198. 
1108 Bland annat NJA 2004 s. 34, NJA 2004 s. 80, NJA 2004 s. 126, NJA 2004 s. 896, NJA 2007 s. 369, 

NJA 2014 s. 139 och NJA 2016 s. 429. Även avgöranden rörande vållande till annans död eller vållande 

till kroppsskada gällande händelser som inträffat innan den nya rubriceringen arbetsmiljöbrott infördes 

år 1991 behandlar situationer som numera skulle rubriceras som arbetsmiljöbrott, se NJA 1991 s. 247 

och NJA 1993 s. 245.  
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kroppsskada, 3 kap. 8 § brottsbalken, samt framkallande av fara för annan, 3 kap. 9 

§ brottsbalken, som har sin grund i ett oaktsamt eller uppsåtligt åsidosättande av 

arbetsmiljölagstiftningen. Det innebär att alla ageranden som är straffbara enligt 

bestämmelsen om arbetsmiljöbrott också är straffbara enligt någon av bestämmel-

serna 3 kap. 7–9 §§ brottsbalken. 

Införande av brottet innebar därmed inte att något som tidigare var straffritt blev 

straffbelagt.1109 Anledningen till att brottet infördes var i stället pedagogisk.1110 Det 

ansågs viktigt att genom den nya brottsrubriceringen signalera att överträdelser av 

arbetsmiljölagen var straffbara. De brottsrubriceringar som redan gällde för överträ-

delserna ansågs inte tillräckligt tydligt omfatta de ageranden som omfattas av arbets-

miljöbrottet. I stället förknippades brottsrubriceringarna med helt andra typer av 

förfaranden. För att bättre signalera till allmänheten att överträdelser av arbets-

miljölagen kunde vara straffbara var det därför värdefullt med en ny brotts-

rubricering.1111 Ur preventiv synpunkt kan dock brottsrubriceringen utgöra en 

nackdel då det knappast uppfattas som lika klandervärt att dömas för arbetsmiljö-

brott som att dömas för exempelvis vållande till annans död.1112 Brottsrubriceringen 

arbetsmiljöbrott gör att de allvarliga effekter som enskilda utsätts för genom brotten 

hamnar i skymundan och brottet kan uppfattas som ett brott mot det allmänna 

snarare än ett brott mot någon enskild.1113 

Även om det är tydligt att det huvudsakliga skyddsintresset för arbetsmiljöbrottet 

är arbetstagarnas liv och hälsa så är arbetstagarnas inflytande i brottmålsprocessen 

mycket begränsat. Den särskilda åtalsregeln där angivelse av målsägande krävs för 

att åtal ska väckas i icke-grova fall av vållande till kroppsskada eller sjukdom gäller 

inte för arbetsmiljöbrott.1114 Även om det är en lämplig regel med hänsyn till den 

beroendeställning som kan råda mellan arbetstagaren och den arbetsmiljöansvarige, 

så understryker den också att arbetsmiljöansvaret är något som det offentliga ska 

 
1109 Bestämmelsen infördes den 1 juli 1991 genom SFS 1991:679. 
1110 Se prop. 1990/91:140, s. 115. Införandet av bestämmelsen kritiserades av lagrådet som ansåg att 

pedagogiska skäl inte var tillräckliga skäl för att införa en straffbestämmelse, se prop. 1990/91:140, s. 

195 f. 
1111 Prop. 1990/91:140, s. 115.  
1112 Se Andersson, Vidta alla åtgärder som behövs, s. 258.  
1113 Såsom Ekelöf har påpekat betraktas i regel brott som är riktade mot det allmänna som mindre 

klandervärda än brott mot enskilda, se Ekelöf, Straffet, skadeståndet och vitet, s. 47. Brottets placering i 3 

kapitlet brottsbalken signalerar dock tydligt att det är fråga om ett brott mot enskild. 
1114 3 kap. 12 § BrB. Se prop. 1990/91:140, s. 115 f.  
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genomdriva mot arbetsgivaren utan att arbetstagaren har inflytande över 

processen.1115 

7.3.1 Straffansvar för arbetsmiljöbrott 

Bedömningen av om någon har gjort sig skyldig till arbetsmiljöbrott sker i flera steg. 

Utgångspunkten är rekvisiten för brottet och de allmänna straffrättsliga läror som 

används för att göra straffrättsliga bedömningar. I denna beskrivning använder jag 

mig av den modell för bedömning av straffansvar som har tagits fram av Jareborg.1116  

För att ansvar för arbetsmiljöbrott ska komma i fråga krävs att (1) en överträdelse 

av arbetsmiljölagens regler gällande förebyggande av ohälsa eller olycksfall har skett, 

(2) att denna överträdelse har orsakat att någon har dött, åsamkats kroppsskada eller 

sjukdom eller att konkret fara för livsfara, kroppsskada eller allvarlig sjukdom har 

inträffat, (3) att överträdelsen av reglerna har varit culpös i förhållande till effekten 

(gärningsculpa), (4) att överträdelsen av reglerna har utförts (genom handling eller 

underlåtenhet) av någon som är ansvarig enligt arbetsmiljölagen, och (5) att denna 

persons överträdelse av reglerna genom gärningen har varit uppsåtlig eller oaktsam 

och att vållandet har varit oaktsamt (personlig culpa).  

Även om alla delar är uppfyllda kan det förekomma att ansvarsfrihet ändå ska 

råda på grund av någon rättfärdigande omständighet, exempelvis samtycke eller 

social adekvans.1117 Ansvarsfrihet kan också vara aktuellt på grund av ursäktande 

omständigheter.1118 

 
1115 I detta avseende gäller detsamma som för minderåriga som har utsatts för brott, inte heller för 

dessa gäller något krav på angivelse av målsägande för att åtal ska kunna väckas, se 3 kap. 12 § andra 

stycket BrB. 
1116 Framför allt används Asp, Ulväng och Jareborg, Kriminalrättens grunder men modellen återfinns 

också i exempelvis Jareborg, Brotten. H. 1, Grundbegrepp: Brotten mot person. Detta innebär att istället för 

adekvansbedömningar görs bedömningar av gärningsculpa. För en jämförelse mellan adekvansläran 

och gärningsculpa, se Jack Ågren, Madeleine Leijonhufvud och Suzanne Wennberg, Straffansvar 

(Stockholm: Norstedts Juridik, 2018), s. 63 f. Om adekvansbedömningar eller gärningsculpa-

bedömningar är det lämpligast bedöms inte här. Även om gärningsculpabedömningar inte tycks ha fullt 

genomslag i domstol är det en modell som är accepterad i den rättsvetenskapliga litteraturen, se Ågren, 

Leijonhufvud, och Wennberg, s. 67, här anges att läran om gärningsculpa inte har slagit igenom i 

svenska domstolar. Andreas Anderberg, Straffbar oaktsamhet (Uppsala: Iustus, 2015), s. 89 anger att 

Jareborgs lära om gärningsculpa är den ledande teorin hos de flesta nutida svenskspråkiga straffrätts-

forskare. Att teorin terminologiskt inte har slagit igenom i praxis måste inte tolkas som att teorin inte 

är gällande. Val av modell torde inte heller ha någon avgörande betydelse för beskrivningen av 

gränserna för arbetsgivarens straffrättsliga ansvar.  
1117 Dessa återfinns framför allt i 24 kap. BrB, se Asp, Ulväng och Jareborg, Kriminalrättens grunder, s. 

208–268.  
1118 Även andra ursäktande omständigheter finns såsom tillfällig sinnesförvirring och excess, men de 

har inte någon relevans för denna beskrivning. För en översikt över ursäktande omständigheter, se Asp, 



 

 234 

Redan av denna översiktliga beskrivning av vad som krävs för att någon ska fällas 

till ansvar för arbetsmiljöbrott går att konstatera att förutsättningarna är väldigt olika 

beroende på vilken typ av arbetsmiljökrav som har överträtts. I det följande kommer 

de fem stegen att beskrivas närmare. Vidare analyseras hur de rättsliga möjligheterna 

att utkräva ansvar för arbetsmiljöbrott skiljer sig åt mellan olika typer av arbets-

miljörisker. 

7.3.2 Överträdelse av arbetsmiljökrav 

Det rekvisit som skiljer ut arbetsmiljöbrottet från brotten i 3 kap. 7–9 §§ 

brottsbalken är att vållandet eller faran ska ha skett genom en överträdelse av arbets-

miljölagens regler till förebyggande av ohälsa eller olycksfall. Rekvisitet innefattar 

inte bara överträdelser av arbetsmiljölagens regler utan även av arbetsmiljö-

förordningen eller de föreskrifter som har utfärdats med stöd av lagen och förord-

ningen, det vill säga Arbetsmiljöverkets föreskrifter.1119 Ansvar för arbetsmiljöbrott 

inte kan komma i fråga vid åsidosättande av andra arbetsmiljöbestämmelser, såsom 

exempelvis bestämmelserna i fartygssäkerhetslagen (2003:364).1120 Det andra ledet 

av rekvisitet, att det ska vara överträdelser av regler ”till förebyggande av ohälsa eller 

olycksfall” har inte närmare kommenterats under behandlingen av lagförslaget. Då i 

princip alla regler som utgår från arbetsmiljölagen är regler som syftar till att före-

bygga ohälsa eller olycksfall bör det inte innebära någon reell begränsning av det 

straffbara området. Det kumulativa rekvisitet att överträdelsen ska ha orsakat en viss 

effekt torde i de flesta fall inte vara uppfyllt om den bestämmelse som överträds inte 

syftar till förebyggande av ohälsa eller olycksfall. Därför kommer det sällan eller 

aldrig att bedömas om en viss överskriden regel syftar till att förebygga ohälsa eller 

olycksfall. 

Svårigheterna att påvisa kausalitet mellan överträdelsen av en arbetsmiljönorm 

och den straffbara effekten uppmärksammades redan under lagrådets behandling av 

lagförslaget. Lagrådet menade att då brottet innehåller ett krav på att den straffbara 

effekten ska ha uppnåtts genom överträdelse av arbetsmiljöreglerna så kan det före-

komma fall av underlåtelse att följa reglerna men där orsakssambanden är kompli-

 
Ulväng och Jareborg, s. 369–395. Straffrihet kan också förekomma genom reglerna om påföljds-

bestämning, bland annat genom billighetsskälen i 29 kap 5 § BrB, men det saknas intresse att behandla 

dessa regler här. För en översikt av reglerna på detta område, se Martin Borgeke och Mari Heidenborg, 

Att bestämma påföljd för brott (Stockholm: Wolters Kluwer, 2016), s. 46–49. 
1119 Se prop. 1990/91:140, s. 129 och 113.  
1120 Se prop. 1990/91:140, s. 113.  
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cerade varför vållandet inte kan sägas ha sett genom överträdelsen av arbetsmiljö-

reglerna.1121 Departementschefen yttrade att problemet inte skapas genom införan-

det av arbetsmiljöbrottet utan också fanns vid tillämpning av den tidigare lagstift-

ningen.1122 I den domstolspraxis som finns rörande arbetsmiljöbrott har frågan inte 

behandlats och det är svårt att se att det verkligen är en begränsning av betydelse. I 

fall av mer komplicerat vållande, där överträdelse av arbetsmiljöreglerna enbart är 

en del av händelseförloppet, finns också möjligheten att i stället väcka åtal för något 

av brotten i 3 kap. 7–9 §§ brottsbalken. Dock kvarstår alltid svårigheterna att bevisa 

gärningens relevans för händelseförloppet, se avsnitt 7.3.3 nedan. 

Rekvisitet om att en överträdelse av en arbetsmiljönorm ska ha skett är per 

definition lika för alla typer av krav. Om ett arbetsmiljökrav överträds, så är också 

detta rekvisit uppfyllt. Dock kan det vara värt att komma ihåg att rättssäker-

hetshänsyn, såsom legalitetsprincipen, måste beaktas när denna bedömning görs. 

Det är inte lika lätt att konstatera överträdelse av allmänna skyldigheter eller generella 

utfallskrav som för specifikationskrav, procedurkrav eller specificerade utfallskrav. 

Denna bedömning görs dock som en del av bedömningen av gärningsculpa eller 

bedömningen av personlig culpa, varför frågan behandlas närmare nedan i avsnitten 

om culpa. 

7.3.3 Dödsfall, skada eller konkret fara 

Det är endast om vissa effekter har uppstått som ansvar för arbetsmiljöbrott kan 

komma i fråga. Det kan vara fråga om att dödsfall, kroppsskada eller sjukdom har 

orsakats eller om fara för liv, svår kroppsskada eller allvarlig sjukdom har uppstått. 

Innebörden av dödsfall kräver ingen närmare förklaring. Kroppsskada har i detta 

sammanhang samma betydelse som i bestämmelsen om misshandel i 3 kap. 5 § 

brottsbalken. Kroppsskadan får dock inte vara ringa. Kroppsskada innefattar inte 

bara typiska skador som sår, svullnader och benbrott utan också skador vilka innebär 

funktionsnedsättningar, förlamning eller skador på syn och hörsel.1123 Då inget 

ansvar gäller i fall av ringa kroppsskada torde inte mer snabbt övergående tillstånd 

omfattas.1124 

 
1121 Prop. 1990/91:140, s. 195.  
1122 Prop. 1990/91:140, s. 114.  
1123 Se Bäcklund m.fl., Brottsbalken m.m., (JUNO Version 18, 2021-01-01), kommentaren till 3 kap. 5 § 

BrB under rubriken Allmänt om den brottsliga gärningen, Se även Nils Jareborg m.fl., Brotten mot person 

och förmögenhetsbrotten (Uppsala: Iustus, 2015), s, 28. 
1124 Jfr praxis avseende gränsdragningen mellan ringa misshandel och misshandel av normalgraden se, 

exempelvis NJA 1996 s. 782, NJA 2003 s. 537 och NJA 2009 s. 776 se även Jareborg m.fl., s. 30. 
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Sjukdom innefattar också psykisk sjukdom och psykisk invaliditet.1125 Enbart 

psykisk smärta faller inte under kroppsskada eller sjukdom om det inte innefattar en 

medicinskt påvisbar effekt, exempelvis en psykisk chock.1126 

Framkallande av fara innebär att konkret fara för liv, svår kroppsskada eller 

allvarlig sjukdom ska ha uppstått. Med konkret fara menas att det ska ha varit möjligt 

och i viss mån troligt att någon hade kunnat drabbas av följden på grund av ageran-

det. Faran behöver inte ha uppstått när gärningen företogs utan kan ha uppstått 

senare.1127 

Hur ofta dessa effekter inträffar vid överträdelse av kraven är beroende av vilka 

krav som överträds. Dödsfall och kroppsskador inträffar troligen framför allt när 

krav som ska skydda mot fysiska risker av olika slag, såsom utformning och använd-

ning av maskiner, arbete i farliga miljöer, samt hantering av kemikalier eller smittäm-

nen, inte följs. Men även överträdelser av mer övergripande arbetsmiljökrav, exem-

pelvis att inte utföra riskbedömningar, kan medföra dödsfall. Att inte uppfylla 

psykosociala krav torde sällan direkt leda till dödsfall.1128 

 Sjukdom bör kunna uppstå vid brott mot vitt skilda krav. Om regler som är till 

för att förhindra smitta inte följs kan det givetvis leda till att sjukdom uppstår. Men, 

då sjukdom även kan utgöras av utmattningssyndrom eller depression så kan även 

bristande efterlevnad av exempelvis regler om arbetsbelastning eller brott mot regler 

om att motverka kränkande särbehandling leda till att sjukdom uppstår. 

Den konkreta fara som krävs för att ansvar ska bli aktuellt för framkallande av 

fara, förekommer framförallt vid överträdelser av regler som handlar om skyddsan-

ordningar av olika slag. Dock är det inte uteslutet att även brott mot andra typer av 

krav kan leda till att konkret fara uppstår, exempelvis när smittskyddsbestämmelser 

eller bestämmelser som ska skydda mot hot och våld inte följs. 

7.3.4 Gärningen har varit culpös i förhållande till effekten (gärningsculpa) 

Enligt den av Jareborg utarbetade doktrinen om gärningsculpa är en del av bedöm-

ningen av om en gärning faller under brottsbeskrivningen att gärningen är culpös i 

 
1125 Se Bäcklund m.fl., Brottsbalken m.m. (JUNO Version 18, 2021-01-01), kommentaren till 3 kap. 5 § 

BrB, under rubriken Allmänt om den brottsliga gärningen, Se även Jareborg m.fl., s. 28. 
1126 Prop. 1962:10, Kungl. Maj:ts proposition med förslag till brottsbalk, Del A, s. B 83. 
1127 Jareborg m.fl., Brotten mot person och förmögenhetsbrotten, s. 36 och Jareborg, Brotten. H. 1, Grundbegrepp: 

Brotten mot person, s. 194. 
1128 Jämför dock Krokom-målet, där en socialsekreterare tog livet av sig efter att ha utsatts för bland 

annat mobbning, arbetsledare och chefer fälldes i tingsrätten men friades i hovrätten, Hovrätten för 

Nedre Norrland, dom 2015-03-03, mål nr B 399-14 och Östersunds tingsrätt, dom 2014-02-19, mål nr 

B 2863-11. 
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förhållande till den effekt som brottsbeskrivningen omfattar.1129 Bedömningen av 

gärningsculpa görs genom att besvara två frågor. För det första ställs frågan om 

gärningen innebär ett otillåtet risktagande. För det andra ställs frågan om gärningen 

har orsakat följden på ett relevant sätt. Att märka här är att gärningen kan såväl röra 

sig som en handling som en underlåtenhet att handla. När det gäller arbetsmiljöbrott 

handlar det oftast om en underlåtenhet att handla.1130  

Frågan om risktagandet är tillåtet är givetvis av stor betydelse för gärningar inom 

arbetslivet. Ageranden inom arbetslivet kan ge upphov till en mängd olika risker, 

men många av dessa risker är tillåtna att ta, då det finns ett intresse av att arbetet ska 

utföras. För att bedöma vilka risker som är tillåtna kan den risk som har tagits 

jämföras med en aktsamhetsstandard, det vill säga standarder för aktsamt beteende. 

Inom arbetslivet utgör just arbetsmiljökraven en utgångspunkt för aktsamhets-

bedömningen. Att överträda en norm som är en kandidat för att utgöra en standard, 

medför en viss presumtion för att gärningen innefattar ett otillåtet risktagande. I 

förarbetena till arbetsmiljölagen berördes frågan om hur arbetsmiljökrav ska beaktas 

vid bedömningen av brottsbalkens vållandebrott. Där yttrades att stor vikt ska läggas 

vid om en förskrift från Arbetsmiljöverket har blivit åsidosatt när man bedömer om 

en gärning ska straffas.1131 Mycket talar alltså för att kraven i arbetsmiljölagen och i 

Arbetsmiljöverkets föreskrifter är utgångspunkten för vad som är ett aktsamt 

beteende. 

Dock utgör inte alla överträdelser av krav ett otillåtet risktagande. När det gäller 

tillämpningen av oaktsamhetsrekvisitet, vilket bör förstås som en bedömning av om 

gärningen utgjort ett otillåtet risktagande, har HD yttrat att viss försiktighet ska råda 

när rekvisitet tillämpas vid bedömningen om någon gjort sig skyldig till vållande till 

annans död.1132 I NJA 2004 s. 34 bedömde HD om den tilltalade hade gjort sig 

skyldig till klandervärd oaktsamhet.1133 En övningsledare hade åtalats efter att en 

värnpliktig drunknat under en militär övning. Domstolen ansåg visserligen att den 

tilltalade hade gjort en felbedömning som hade orsakat den värnpliktiges död men 

 
1129 Den beskrivning av gärningsculpa som används här är hämtad från Asp, Ulväng och Jareborg, 

Kriminalrättens grunder, s. 134-180 men läran återfinns i en mängd skrifter av Jareborg bland annat Nils 

Jareborg, ”Två sorters culpa”, Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, nr 3 1977, s. 219–248, Jareborg, 

Brotten. H. 1, Grundbegrepp: Brotten mot person och Nils Jareborg, Allmän kriminalrätt (Uppsala: Iustus, 

2001). Teorin om två sorters culpa - gärningsculpa respektive personlig culpa är den ledande teorin hos 

de flesta svenskspråkiga straffrättsforskare, se (med referenser) Anderberg, Straffbar oaktsamhet, s. 89. 
1130 Bäcklund m.fl., Brottsbalken m.m. (JUNO Version 18, 2021-01-01), kommentaren till 3 kap. 10 § 

BrB under rubriken Genom åsidosättande av förpliktelse enligt arbetsmiljölagstiftningen. 
1131 Prop. 1976/77:149, s. 170. 
1132 NJA 1991 s. 163. Detta bör också gälla för arbetsmiljöbrott som består i vållande till annans död.  
1133 Vilket är detsamma som att ta ställning till om gärningen utgjort ett otillåtet risktagande. 
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då det inte hade funnit skäl att ta hänsyn till risken i detta fall var det inte fråga om 

en så klandervärd gärning att den föranledde ansvar för vållande till annans död eller 

till arbetsmiljöbrott. Det visar på att det är möjligt att vara oaktsam i viss mån utan 

att fällas till ansvar för det. 

Ytterligare ett exempel på att oaktsamheten måste nå en viss nivå för att vara 

straffbar är domen i det så kallade Krokom-målet.1134 Målet rörde en social-

sekreterare som hade begått självmord efter en tid av psykisk stress och bristande 

psykosocial arbetsmiljö. Arbetsledarna fälldes till ansvar i tingsrätten men friades i 

hovrätten. Hovrätten kom fram till att vissa brister fanns i agerandet av de arbets-

miljöansvariga. Bristerna ansågs innebära oaktsamhet ”i viss mån” men oaktsam-

heten bedömdes inte vara av sådant slag att den var straffbar. Av särskilt intresse är 

domstolens yttrande om betydelsen av föreskrifters tydlighet i samband med 

bedömningen av brister i utförandet av en mobbningsutredning: 

Det finns dock inga tydliga föreskrifter om hur mobbningsutredningar ska genom-

föras. Bristerna tar därmed sikte på det mer allmänna regelverket i arbetsmiljölag-

stiftningen. Eftersom det regelverket är mycket generellt lämnar det också utrymme 

för skiftande tolkningar. Det måste därmed också tolereras ett större utrymme för 

felbedömningar och misstag än när det finns detaljerade föreskrifter som reglerar en 

viss situation eller ett visst förhållande. Med hänsyn till detta är inte heller bristerna i 

anslutning till mobbningsutredningen av sådant slag att de ska bedömas som straffbart 

oaktsamma.1135 

Domstolens resonemang visar på att tydligheten av den föreskrift som överträds är 

avgörande för om överträdelsen ska bedömas som ett otillåtet risktagande eller ej. 

Det betyder att konstruktionen av de arbetsmiljöregler som tillämpas är av stor vikt 

för om straffrättsligt ansvar kan uppstå eller ej. Precis som det är lättare att formulera 

rättsligt bindande och effektiva förelägganden om kraven kan grundas i precisa 

föreskriftsbestämmelser är det lättare att konstatera att en gärning har utgjort ett 

otillåtet risktagande om det finns tydliga och precisa regler som har överträtts.1136 

Oaktsamhet kommer alltså att vara lättare att konstatera om specifikationskrav eller 

specificerade utfallskrav eller procedurkrav har överträtts än om allmänna skyldig-

heter eller allmänt formulerade procedurkrav eller utfallskrav inte har följts.  

Den andra delen av bedömningen av gärningsculpa, om gärningen har orsakat 

effekten på ett relevant sätt kan beskrivas enligt följande: Någon som är i den 

arbetsmiljöansvariges position har anledning att ta det konkreta händelseförloppet i 

 
1134 Hovrätten för Nedre Norrland, dom 2015-05-03, mål nr B 399-14. 
1135 Hovrätten för Nedre Norrland, dom 2015-05-03, mål nr B 399-14. 
1136 När det gäller förhållandet mellan förelägganden och föreskrifter, se avsnitt 5.10.  
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beaktande och det tillhör den typ av händelseförlopp som gör gärningen oaktsam. 

Den följd som gärningen orsakar måste utgöra ett förvekligande av någon risk som 

gör gärningen till ett otillåtet risktagande. Annorlunda uttryckt, om ett oönskat 

resultat inträffat gå grund av gärningen, hade händelseförloppet som ledde fram till 

resultatet tillhört den krets av möjliga händelseförlopp som skulle kunnat åberopas 

som ett gott skäl att avstå från gärningen.1137 Kravet på relevans utgör en motsvarig-

het till adekvanslärans krav på adekvat kausalitet.1138  

Det är kanske i bedömningen av relevansen som skillnaden mellan olika typer av 

arbetsmiljökrav har störst påverkan på möjligheterna att utdöma straff för överträ-

delser. I fall där en fysisk olycka har hänt och denna hade kunnat förebyggas om 

man hade följt en tillämplig arbetsmiljöregel så är det ofta möjligt att konstatera 

orsakssamband mellan fel och effekt. Sambandet är svårare att bevisa vid 

överträdelse av en mer generellt formulerad arbetsmiljöregel som kan misstänkas ha 

samband med exempelvis sjukdom eller psykisk ohälsa hos arbetstagarna. Här kan 

det finnas många andra möjliga orsaker till sjukdomstillståndet. Detta kan vara en 

anledning till att ansvar för arbetsmiljöbrott sällan eller aldrig utdöms i dessa typer 

av fall.1139 Överhuvudtaget är det svårare att bevisa relevansen i de fall där effekten 

kan bero på en mängd olika faktorer eller där effekten framträder efter lång tid, 

såsom vid arbetssjukdomar, belastningsskador och dylikt. 

Även i de fall en oaktsamhet kan konstateras är det svårt att bevisa sambandet 

mellan arbetsmiljöansvarigas agerande och de anställdas hälsa när det handlar om 

långsamt verkande orsaker, vilket oftast är fallet vid sjukdom. Här kan hänvisas till 

ett mål om arbetsskada, där det trots att beviskraven är lägre än inom straffrätten, 

visade sig svårt att bevisa att psykisk ohälsa berodde på hög arbetsbelastning.1140 

Svårigheterna att bevisa orsakssambandet i processer om arbetsmiljöbrott bör vara 

ännu mera framträdande.  

 
1137 Asp, Ulväng och Jareborg, Kriminalrättens grunder, s. 165. 
1138 Asp, Ulväng och Jareborg, s. 165, 172. 
1139 Det har i själva verket inte gått att hitta något exempel på att någon har fällts till ansvar för 

arbetsmiljöbrott med psykosocial grund, med undantag för tingsrättsdomen i Krokom-målet, i detta 

mål friades dock de åtalade i Hovrätten, se Hovrätten för Nedre Norrland, dom 2015-05-03, mål nr B 

399-14. Detta faktum uppmärksammas också i Arbetsmiljöverket, Arbetsmiljöbrottens omfattning, struktur 

och utveckling, Kunskapssammanställning, Rapport 2013:4, s. 62 och Andersson, Vidta alla åtgärder som 

behövs, s. 272. Någon komplett undersökning av alla domar och strafförelägganden på området har inte 

gjorts här varför det kan finnas enstaka fall där ansvar har dömts ut, men de är i så fall mycket få jämfört 

med de fall av arbetsmiljöbrott vid fysiska olyckor som har avgjorts. 
1140 Se RÅ 2010 ref. 101. 
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7.3.5 Personlig culpa 

Förutom den objektiva bedömning av ansvaret som görs i de föregående fyra stegen 

så ska också en subjektiv bedömning av ansvaret göras. För att någon ska vara 

ansvarig krävs att denne har begått gärningen uppsåtligen eller av oaktsamhet.1141 På 

grund av arbetsmiljöbrottets speciella konstruktion krävs dels uppsåt eller oaktsam-

het i förhållande till att arbetsmiljökraven överträds, dels oaktsamhet eller grov 

oaktsamhet i förhållande till att effekten hade kunnat orsakas av handlandet. I 

praktiken torde denna bedömning av de två delarna göras i ett sammanhang. Det 

finns också en nära koppling mellan personlig culpa och gärningsculpa när det 

handlar om oaktsamhetsbrott.1142  

Uppsåtliga överträdelser av arbetsmiljökrav torde visserligen förekomma, men 

uppsåt kan vara svårt att bevisa och långt vanligare bör vara att kraven överskrids av 

oaktsamhet. Detta avsnitt kommer därför att koncentrera sig på hur bedömningen 

av den personliga oaktsamheten (till skillnad från den objektiva oaktsamheten som 

är en del av gärningsculpabedömningen) ska göras. Om det råder uppsåt i förhål-

lande till effekten, exempelvis död eller kroppsskada, är det inte längre frågan om 

arbetsmiljöbrott utan om de uppsåtliga brottsformerna i 3 kap. brottsbalken. 

Oaktsamhet kan delas in i medveten oaktsamhet och omedveten oaktsamhet. 

Den som handlar medvetet oaktsamt vet om att den tar en risk (men är inte likgiltig 

inför effekten såsom vid likgiltighetsuppsåt). Medvetet oaktsamt beteende kan leda 

till att brottet anses begånget av grov oaktsamhet.1143 Omedveten oaktsamhet består 

i att gärningsmannen borde ha förstått, eller annorlunda uttryckt, haft skälig 

anledning att anta att, en viss följd skulle inträffa eller att en viss omständighet 

förelåg. 

Det första ledet av bedömningen av personlig culpa, att arbetsmiljöregler ska ha 

överträtts av uppsåt eller oaktsamhet, är vara nära kopplat till frågan om delegation. 

Om den som agerar har skälig anledning att anta att denne är ansvarig för en viss 

aspekt av arbetsmiljön, så kan det anses oaktsamt om denne inte ser till att de 

arbetsmiljöregler som råder för den aktuella situationen respekteras. Även om man 

inte vet om att det finns regler på området så är det ofta oaktsamt att inte sätta sig 

in i regler och risker om man har en position där man är ansvarig för arbetsmiljön.1144  

 
1141 Asp, Ulväng och Jareborg, Kriminalrättens grunder, s. 274. 
1142 Se Asp, Ulväng och Jareborg, s. 178–180, 319–323. 
1143 Se Bäcklund m.fl., Brottsbalken m.m. (JUNO Version 18, 2021-01-01), kommentaren till 3 kap. 9 § 

BrB under rubriken Grov oaktsamhet.  
1144 Jfr Anderberg, Straffbar oaktsamhet, s. 96 f. 
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Det andra ledet av bedömningen, där frågan om oaktsamhet råder i förhållande 

till effekten, brukar trots att det är fråga om en subjektiv bedömning ta sin utgångs-

punkt i objektiva standarder om hur personer i den aktuella positionen brukar göra 

för att komma till insikt i hur man ska agera för att undvika oönskade effekter.1145 

Här kommer arbetsmiljökraven att tjäna som utgångspunkt för bedömningen. Det 

innebär att om någon av uppsåt eller oaktsamhet överträder en arbetsmiljöregel så 

kommer denne oftast också att anses oaktsam i förhållande till den effekt som denna 

överträdelse orsakar. 

På samma sätt som när det gäller gärningsculpa är frågan om bestämmelsernas 

tydlighet av avgörande betydelse för bedömningen av om en överträdelse har varit 

oaktsam eller inte. Vid överträdelse av specifikationskrav är det lättare att konstatera 

oaktsamhet än vid överträdelse av allmänna skyldigheter.  

När det gäller frågan om någon har varit oaktsam i förhållande till den orsakade 

effekten kommer bedömningen i mångt och mycket likna bedömningen av om 

gärningen hade relevans i förhållande till den orsakade effekten. Oaktsamhet kan 

lättare konstateras när det gäller överträdelser av säkerhetsföreskrifter, särskilt om 

de är formulerade som specifikationskrav, som syftar till att förebygga olyckor av 

olika slag, än föreskrifter som mer allmänt ska säkerställa en god arbetsmiljö såsom 

allmänna skyldigheter och generellt formulerade utfallskrav. 

7.3.6 Straffet för arbetsmiljöbrott 

Då arbetsmiljöbrottet egentligen bara är en annan rubricering på brotten vållande till 

annans död, vållande till sjukdom eller kroppsskada samt framkallande av fara för 

annan, så är straffet beroende av vilket av dessa underliggande brott agerandet 

innebär. För vållande av sjukdom eller kroppsskada eller framkallande av fara för 

annan är straffet i normalfallet böter.1146 Det innebär att det i normalfallet blir 

företagsbot och inte personligt ansvar som utdöms i dessa fall.1147 För arbets-

miljöbrott som består i vållande till annans död är straffet i normalfallet villkorlig 

dom, ibland i förening med dagsböter.1148 

7.3.7 Kravtypens betydelse för möjligheten till ansvar för arbetsmiljöbrott 

Ansvaret för arbetsmiljöbrott förekommer i praktiken bara vid fysiska olyckor. Det 

verkar därmed bara för att genomdriva vissa typer av arbetsmiljökrav. Det rör sig 

framför allt om krav till förebyggande av olycksfall – säkerhetsföreskrifter och 

 
1145 Se Asp, Ulväng och Jareborg, Kriminalrättens grunder, s. 317. 
1146 Martin Borgeke, Catharina Månsson och Gina Kezovska, Studier rörande påföljdspraxis m.m. 

(Stockholm: Jure, 2018). s. 470–481 
1147 Se avsnitt 7.6. 
1148 Borgeke, Månsson och Kezovska, Studier rörande påföljdspraxis m.m. s. 479. 
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liknande. Även om i princip överträdelser av alla kravtyper kan aktualisera ansvar 

för arbetsmiljöbrott så är det lättare att bevisa brott om ett specifikationskrav har 

överträtts än om andra typer av arbetsmiljökrav har överträtts. Anledningen till detta 

är bland annat att det är lättare att konstatera att en överträdelse av ett krav har skett 

om det rör sig om ett tydligt krav och att det är enklare att bevisa oaktsamhet om ett 

tydligt krav har överträtts.  

7.4 Brott mot arbetsmiljölagen och arbetstidslagen 

Överträdelser av de straffbestämmelser som finns i arbetsmiljölagen och arbets-

tidslagen brukar betecknas som brott mot arbetsmiljölagen respektive brott mot 

arbetstidslagen. Brott mot arbetsmiljölagen ska inte förväxlas med brottsbalkens 

bestämmelser om arbetsmiljöbrott. Straffbestämmelserna i arbetsmiljölagen och 

arbetstidslagen kan delas upp i två typer, brott mot förelägganden eller förbud 

respektive direkt straffsanktionerade gärningar. 

De handlingar som är direkt straffsanktionerade framgår av 8 kap. 2 § andra 

stycket  arbetsmiljölagen respektive 24 § arbetstidslagen. Efter 2013 års lagändringar, 

där många straffbestämmelser ersattes av sanktionsavgifter, är det numera enbart ett 

fåtal ageranden som är direkt straffsanktionerade.1149  

De bestämmelser i arbetsmiljölagen som vid överträdelse är direkt straffsanktion-

erade är regler om förbud att låta minderåriga utföra vissa typer av arbeten, under-

låtenhet att lämna vissa upplysningar, handlingar eller prov, att ta bort eller sätta en 

skyddsanordning ur bruk utan giltigt skäl samt om en arbetsgivare inte lämnar under-

rättelse vid dödsfall eller svårare personskada som inträffat i samband med arbetets 

utförande.1150 

De överträdelser av bestämmelser i arbetstidslagen som är direkt straffsanktion-

erade är bestämmelserna om maximal veckoarbetstid, förande av anteckningar om 

jourtid, övertid och mertid, besked om ordinarie arbetstids och jourtids förläggning, 

bestämmelserna om raster samt att underlåta att lämna vissa upplysningar eller hand-

lingar om Arbetsmiljöverket har begärt dessa. 1151 

Straffbestämmelserna i arbetsmiljölagen och arbetstidslagen är subsidiära i för-

hållande till förelägganden eller förbud, om ett föreläggande eller förbud gäller för 

samma gärning följer inte straffansvar.1152 

 
1149 SFS 2013:610 och SFS 2013:611 i kraft 1 juli 2014, se även prop. 2012/13:143 och SOU 2011:57.  
1150 8 kap. 2 § första stycket AML. 
1151 24 § första stycket arbetstidslagen.  
1152 8 kap 2 § andra stycket AML och 24 § andra stycket arbetstidslagen. 
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Det är inte uppenbart vilken princip som har styrt att just dessa ageranden ska 

vara straffsanktionerade. Kriminalisering som metod att hindra olika överträdelser 

av normer bör enligt uttalanden i förarbeten användas med försiktighet.1153 Även i 

rättsvetenskaplig litteratur har varnats för konsekvenserna av alltför lättvindig krimi-

nalisering.1154  

I samband med att bestämmelserna fick nuvarande utformning angavs att straff 

endast ska förekomma i de fall detta är mer effektivt eller det annars finns starka 

behov av straffrättslig reglering.1155 Huvudprincipen efter dessa förändringar kan 

alltså sägas vara att inga direkta straffsanktioner ska gälla vid överträdelser av arbets-

miljökrav. I de fall straffsanktioner ska gälla har därför regeringen särskilt motiverat 

varför straff ska gälla vid överträdelse av den aktuella bestämmelsen. 

Att överträdelser av minderårigreglerna fortsatt ska vara straffbelagda motiveras 

i förarbetena av att det finns en medvetenhet om reglerna och att dessa har en 

preventiv effekt. Överträdelser av dessa bestämmelser är mycket sällsynta, möjligen 

beroende på att reglerna är inarbetade och straffsanktionen bidrar till att reglerna 

följs.1156 

Straffsanktionen för att lämna oriktiga uppgifter till Arbetsmiljöverket motiveras 

med den stora betydelse det har för Arbetsmiljöverkets tillsynsverksamhet att upp-

gifterna som lämnas är korrekta. Sanktionsavgift anses inte lämpligt då det inte alltid 

är så att oriktiga uppgifter lämnas av oaktsamhet eller uppsåt. Det skulle därför inte 

vara försvarbart ur rättssäkerhetssynpunkt att låta sanktionsavgift utgå för överträ-

delse av bestämmelsen.1157 

Att straff ska utgå vid borttagande av skyddsanordning anges kunna vara ett stöd 

för att arbetstagare och skyddsombud ska kunna kräva att det finns monterade 

skyddsanordningar som används. Att inte sanktionsavgift ska utgå motiveras med 

att det kan finnas relevanta skäl till att ta bort skyddsanordningen eller att arbets-

ledningen inte kände till att skyddsanordningen tagits bort.1158 Med tanke på att dessa 

skäl anges som tillräckliga för att straff ska utgå vid överträdelser framstår det som 

 
1153 Jfr bland annat SOU 1992:61, Ett reformerat åklagarväsende, Betänkande av Åklagarutredningen, del 

A, s. 105, prop. 1994/95:23, Ett effektivare brottmålsförfarande, s. 52 och prop. 2012/13:143, s. 46, 51. För 

en rättsvetenskaplig diskussion om kriminalisering, se Claes Lernestedt, Kriminalisering: problem och 

principer (Uppsala: Iustus, 2003). 
1154 Se bland annat Petter Asp, ”Går det att se en internationell trend? – om preventionismen i den 

moderna straffrätten”, i Texter om, och omkring, straffrätten (Uppsala: Iustus, 2018), s. 110 och Asp, Ulväng 

och Jareborg, Kriminalrättens grunder, s. 21, 43 f. 
1155 Prop. 2012/13:143, s. 51.  
1156 Prop. 2012/13:143, s. 53.  
1157 Prop. 2012/13:143, s. 53f. Jfr text vid not 1013. 
1158 Prop. 2012/13:143, s. 54.  
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inkonsekvent att reglerna om fallskydd, för vilka i princip samma skäl kan anges, inte 

är straffsanktionerade utan är förenade med sanktionsavgifter.1159 

När det gäller straffet för överträdelse av skyldigheten att anmäla olycksfall och 

allvarliga tillbud så anges att det kan krävas komplicerade bedömningar för att ta 

ställning till om bestämmelsen har överträtts. Därför kan det inte presumeras att 

överträdelsen har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet. Det talar starkt mot att 

sanktionsavgift är en lämplig sanktion. Inte heller bedöms bestämmelsen kunna 

genomdrivas effektivt enbart genom förelägganden eller förbud.1160 Regeringen 

tycks närmast genom uteslutningsmetoden komma fram till att straff är den enda 

lämpliga sanktionen vid överträdelse av detta krav.  

Arbetstidsreglerna är enligt förarbetena av sådan formell karaktär att det saknas 

behov av precisering på den enskilda arbetsplatsen som kännetecknar arbetsmiljö-

regler som genomdrivs enbart genom föreläggande eller förbud.1161 De arbets-

tidsregler där överträdelse är möjligt att ange i form av viss tid då arbete har utförts 

i strid mot reglerna ska enligt regeringen förenas med sanktionsavgifter.1162 I 

utredningsbetänkandet hade föreslagits att samtliga straffsanktioner i arbetstidslagen 

skulle tas bort förutom när oriktiga uppgifter lämnas till Arbetsmiljöverket.1163 Där 

angavs att de flesta av reglerna i arbetstidslagen är utformande så att det normalt är 

lätt att konstatera om en överträdelse har skett eller ej. Det är också så att överträ-

delserna i de flesta fall kan antas ha skett av oaktsamhet eller uppsåtligen. För de 

flesta överträdelser bedömdes det att sanktionsavgifter var en lämplig påföljd vid 

överträdelse av reglerna medan det i några fall kunde vara bättre om överträdelser 

sanktionerades enbart genom föreläggande eller förbud.1164 Regeringen ansåg dock 

att det inte var tillräckligt med enbart sanktion genom föreläggande eller förbud för 

de arbetstidsregler som inte förenades med sanktionsavgift varför de behöll straff-

sanktionen för bestämmelserna.1165  

Straffet för överträdelser av de direkt straffbelagda bestämmelserna i arbetsmiljö-

lagen eller arbetstidslagen är böter och gäller vid uppsåtliga eller oaktsamma 

ageranden.1166 

 
1159 Se 60 a § AFS 1999:3. 
1160 Prop. 2012/13:143, s. 56.  
1161 Prop. 2012/13:143, s. 57. 
1162 Prop. 2012/13:143, s. 62. 
1163 SOU 2011:57, s. 203. 
1164 SOU 2011:57, s. 204 f.  
1165 Prop. 2012/13:143, s. 57. 
1166 8 kap. 2 § första stycket första meningen AML och 24 § första meningen arbetstidslagen. 
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Direkt straffansvar för överträdelse av arbetsmiljölagen förutsätter att någon av 

uppsåt eller av oaktsamhet har överträtt vissa specifika regler. Precis som vid ansvar 

för arbetsmiljöbrott är det i normalfallet den som är skyddsansvarig som kan komma 

i fråga för straffrättsligt ansvar. Då det rör sig om ett fåtal specifika regler kommer 

troligen underlåtenhet att följa reglerna i flertalet fall bedömas som i vart fall 

oaktsamt så länge någon tydligt ansvarig person kan pekas ut.1167 Arbetsmiljöbrott 

är i normalfallet bötesbrott varför enbart talan om företagsbot kommer att föras i 

dessa mål.1168 Det innebär att bedömningen av oaktsamheten kommer att ske utifrån 

om någon ansvarig har varit oaktsam eller inte utan att det måste bevisas vem som 

har varit oaktsam.1169 

Direkt straffsanktion kan alltså bara komma i fråga vid brott mot minderårig-

reglerna, om någon lämnar oriktiga uppgifter, tar bort eller sätter skyddsanordning 

ut bruk, inte lämnar underrättelse om att ett dödsfall eller en svårare personskada 

har inträffat i samband med arbetets utförande samt vid överträdelser av vissa 

arbetstidsregler. Det rör sig om några få situationer där direkt straffsanktion aktual-

iseras. Kraven där direkt straffsanktion är förskrivet vid överträdelser kan klassific-

eras som specifikationskrav samt specificerade procedurkrav och utfallskrav. Av 

rättssäkerhetsskäl hade det varit olämpligt att direkt straffsanktionera allmänna 

skyldigheter eller generella utfallskrav. Som redan nämnts är det svårt att riktigt se 

någon tydlig princip bakom valet att direkt straffsanktionera de aktuella bestämm-

elserna. 

Kraven om skyddsanordningar och underrättelse vid allvarliga olyckor eller till-

bud aktualiseras i princip bara vid fysiska arbetsmiljörisker. Skyddsanordningar är 

per definition något som har med tekniskt skydd mot fysiska risker att göra. Att ett 

dödsfall eller svårare personskada inträffar i samband med arbetets utförande torde 

också, i vart fall om det ska vara lätt konstaterbart, framför allt ha samband med 

överträdelser av krav som reglerar tekniska risker för att förebygga fysiska olyckor. 

De övriga krav som är direkt straffsanktionerade, minderårigreglerna, lämnandet 

av oriktiga uppgifter och vissa arbetstidsregler kan aktualiseras vid många olika typer 

av arbetsmiljörisker. Motiveringarna i förarbetena till varför just dessa typer av 

ageranden ska vara direkt straffsanktionerade är inte alltid helt övertygande.1170  

När det gäller möjligheterna att förena ett krav med en direkt straffsanktion så 

liknar de i mycket möjligheterna att förena ett krav med sanktionsavgift. Det innebär 

att krav som är formulerade som specifikationskrav och procedurkrav går att direkt 

 
1167 Om vem som är straffrättsligt ansvarig för överträdelser av arbetsmiljöregler, se avsnitt 7.2.  
1168 På grund av åtalsbegränsningsregeln i 36 kap. 10 a § se avsnitt 7.6.  
1169 Se avsnitt 7.6. 
1170 Angående val av sanktion, se även kapitel 6 om sanktionsavgifter. 
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straffsanktionera. Däremot sätter legalitetsprincipens krav på lex certa – 

obestämdhetsförbudet, som är särskilt strikt inom straffrätten, hinder för att direkt 

straffsanktionera krav som är utformade som allmänna skyldigheter.1171 Då det för 

att straff ska utgå krävs oaktsamhet eller uppsåt, är det också möjligt att direkt straff-

sanktionera utfallskrav som är tillräckligt tydliga.1172  

7.5 Brott mot föreläggande eller förbud 

Av 8 kap. 1 § arbetsmiljölagen och 23 § arbetstidslagen följer att det är brottsligt att 

bryta mot ett föreläggande eller förbud. Om brottet sker uppsåtligen eller av 

oaktsamhet kan det leda till fängelse i upp till ett år. Straff utgår dock inte om 

förläggandet eller förbudet har förenats med vite.1173 Då det numera är mycket 

ovanligt att förelägganden inte förenas med vite har straffbestämmelsen begränsad 

praktisk betydelse.1174  

Några aspekter av regeln kan dock vara värda att diskutera. Det finns viktiga skill-

nader mellan straffsanktionen och vitessanktionen. Vitet fyller inte samma funktion 

som straffet och kan inte bara betraktas som en ersättning för straffet. En viktig 

skillnad mellan vitet och straffet är vem som är adressaten av de olika sanktionerna. 

Adressaten för ett vitesföreläggande i allmänhet är en juridisk person – normalt sätt 

är ju arbetsgivaren ett bolag eller annan organisation. Straffbestämmelsen, precis 

som alla andra straffbestämmelser, riktar sig mot en fysisk person.1175 En överträ-

delse av ett förläggande är en handling eller en underlåtenhet av en juridisk person, 

vilket inte säkert innebär att någon fysisk person kan göras straffrättsligt ansvarig för 

överträdelsen.  

 
1171 Jfr avsnitt 5.3. 
1172 Här skiljer sig direkt straffsanktion från sanktionsavgifter då sanktionsavgifter innebär ett strikt 

ansvar varför det är inte lämpligt att förena ett utfallskrav med sanktionsavgift. Det strikta ansvaret kan 

sägas innebär att obestämdhetsförbudet måste tolkas striktare när det gäller sanktionsavgifts-

bestämmelser än för straffbestämmelser. Här kan bestämmelsen om att det är straffbart att sätta 

skyddsanordning ut bruk tjäna som exempel på ett arbetsmiljökrav som kan beskrivas som utfallskrav 

som är direkt straffsanktionerat.  
1173 8 kap. 1 § AML respektive 23 § arbetstidslagen. 
1174 Se Arbetsmiljöverket, Inspektionsstatistik 2008-2020, åtkomstdatum 2021-10-14, https://www.av. 

se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/inspektioner-utredningar-och-kontroller/inspektion/ 

inspektionsstatistik/. 
1175 Reglerna om företagsbot minskar i viss mån skillnaden mellan straff och vite då straffbelagda regler 

kan leda till företagsbot vilket åläggs den juridiska person som driver verksamheten, se avsnitt 7.6.  
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För att straffansvar ska följa vid överträdelse av förelägganden så måste någon 

uppsåtligen eller av oaktsamhet orsakat att föreläggandet inte har uppfyllts. En 

modell för att fastställa om så är fallet skulle kunna vara följande: 

För det första måste det föreligga ett föreläggande eller förbud som inte är förenat 

med vite. Om agerandet också är direkt straffbelagt är det ändå överträdelsen av 

föreläggandet som bestraffas då det direkta straffansvaret inte gäller i situationer där 

ett föreläggande eller förbud har meddelats för gärningen.1176 Föreläggandet måste 

också uppfylla de krav som ställs på förelägganden.1177 

För att en viss person ska kunna komma i fråga för att vara ansvarig krävs att 

denne har kännedom eller borde haft kännedom om förläggandet eller förbudet. 

Personen måste också ha agerat eller underlåtit att agera på ett sådant sätt att 

föreläggandet inte uppfyllts. Agerandet eller underlåtenheten ska också vara 

uppsåtlig eller oaktsam. Frågan om en person borde känna till ett föreläggande är 

nära förknippat med vilken roll som personen har i organisationen. Här bör 

bedömningen av om vem som är skyldig att vidta åtgärder vara av samma slag som 

gäller för arbetsmiljöbrott. Där gäller allmänt att ansvaret ligger på den högsta 

ledningen om inte giltig delegation har gjorts.1178  

Det finns ingen praxis från Högsta domstolen som behandlar straffansvar för 

överträdelse av förelägganden gällande arbetsmiljö. I Hovrättspraxis har en 

verkställande direktör hållits ansvarig för att ett föreläggande inte var uppfyllt.1179 I 

det fallet hade den verkställande direktören mottagit föreläggandet från Arbets-

miljöverket och ingen invändning om att ansvaret skulle vara delegerat till någon 

annan gjordes. 

Frågan är när underlåtenhet att uppfylla ett föreläggande inte anses som 

oaktsamt? Hur ska till exempel en situation där den ansvariga personen har uppdragit 

åt någon annan att vidta de åtgärder som anges i föreläggandet men där dessa 

åtgärder trots det inte vidtas? Någon form av uppföljning av om åtgärderna har 

vidtagits bör göras för att det inte ska anses som oaktsamt. För det fall någon 

svikligen anger att åtgärder har vidtagits trots att de inte har det bör dock inte detta 

leda till att det anses oaktsamt att förlita sig på uppgifterna, med mindre att det fanns 

anledning att vara vaksam på uppgifterna. 

 
1176 Se 8 kap. 2 § andra stycket AML och 24 § andra stycket arbetstidslagen. Jämför avsnitt 7.4.  
1177 Se avsnitt 5.  
1178 Se avsnitt 7.2.  
1179 RH 1988:142.  
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Straffet för överträdelse av förelägganden torde i normalfallet vara böter.1180 Det 

innebär att den särskilda åtalsregeln i 36 kap. 10 a § brottsbalken blir tillämplig. 

Därmed kommer i normalfallet enbart talan och företagsbot och inte talan om 

individuellt straffansvar att föras. Vid talan om företagsbot kan också ageranden där 

någon enskild ansvarig inte kan pekas ut leda till ansvar.1181 

För att straffansvar för brott mot ett föreläggande ska vara möjligt gäller i princip 

samma skillnader mellan olika typer av krav som gäller för att ett vitesföreläggande 

ska kunna dömas ut. Detta har utvecklats i detalj i avsnitt 5.10. Helt kort kan dock 

sägas att förelägganden ska vara precisa och tydliga för att ansvar för att bryta mot 

dem ska följa. Då förelägganden också måste ha tydligt föreskriftsstöd är det framför 

allt på de områden som kraven är tydliga och konkreta som förelägganden kan 

utfärdas som kan ge upphov till straffansvar om de inte följs. 

7.6 Företagsbot och förverkande 

Vid brottslig överträdelse av kraven som riktas mot arbetsgivaren gällande arbets-

miljö och rehabilitering så kan inte bara påföljderna böter och fängelse förekomma. 

I vissa fall kan även de särskilda rättsverkningarna företagsbot och förverkande 

aktualiseras. Företagsbot är en särskild rättsverkan av brott som kan åläggas ett 

företag, det vill säga en enskild näringsidkare eller juridisk person, i vissa fall när 

brott har begåtts i utövningen av verksamheten.1182 Även förverkande är en särskild 

rättsverkan av brott. Förverkande kan riktas mot såväl enskilda personer som mot 

näringsidkare. 

Förutom det straffansvar som kan åläggas enskilda individer så kan också själva 

företaget straffas för överträdelser av arbetsmiljölagen enligt bestämmelserna om 

företagsbot.1183 För att företagsbot ska dömas ut krävs att brottsligheten har begåtts 

i utövandet av näringsverksamhet eller i offentlig verksamhet som kan jämställas 

med näringsverksamhet eller annan verksamhet som ett företag bedriver och brottet 

har varit ägnat att leda till ekonomisk fördel för företaget. Dessutom krävs att 

företaget inte har gjort vad som skäligen kan krävas för att förebygga brottsligheten 

eller att brottet har utförts av person i ledande ställning eller av en person med 

 
1180 I straffskalan ingår dock fängelse i upp till 1 år. Praxis saknas i princip helt varför det är svårt att 

med säkerhet uttala sig om straffvärdet, se också Borgeke, Månsson och Kezovska, Studier rörande 

påföljdspraxis m.m., s. 1415, i RH 1988:142 blev straffet 60 dagsböter.  
1181 Se avsnitt 7.6. 
1182 36 kap. 7 § BrB.  
1183 36 kap. 7–10§§ BrB. 
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särskilt ansvar för tillsyn och kontroll i verksamheten.1184 Om den olycka eller ohälsa 

arbetstagare drabbas av är en följd av bristande organisation vad avser exempelvis 

säkerhetsrutiner, kunskaper och utbildning så kan det anses att företaget inte har 

gjort tillräckligt för att förebygga brottsligheten.1185 Företagsbot kan dömas ut jämte 

ansvar för brott. 

I förarbetena till bestämmelsen om arbetsmiljöbrott anges att då brottet begås i 

utövandet av näringsverksamhet så kan det ligga till grund för talan om företagsbot. 

Det gäller även om det inte går att utreda vem som har varit ansvarig.1186 Däremot 

krävs fortfarande att det prövas om brott har begåtts. I prövningen ingår att bedöma 

om gärningen har begåtts av uppsåt eller oaktsamhet. Bedömningen av oaktsam-

heten kan vara schematisk. Det räcker med att konstatera att någon, även om det är 

oklart vilken, person som har en sådan ställning att denna persons handlande kan 

leda till företagsbot, måste ha begått ett brott.1187 Även direkt straffbelagda överträ-

delser eller överträdelser av förelägganden som inte är förenade med vite kan leda 

till att företagsbot kan utgå. 

Genom reglerna om företagsbot har frågorna om delegering av ansvar och den 

enskilde befattningshavarens straffrättsliga ansvar allt mer kommit att hamna i 

skymundan genom att företagsbot ersätter det individuella straffrättsliga ansvaret. 

Sedan år 2006 gäller nämligen att åtal för brott som kan föranleda företagsbot, som 

har begåtts av oaktsamhet och inte kan antas leda till annan påföljd än böter, endast 

får åtalas av åklagare om det är påkallat från allmän synpunkt.1188 Då böter är den 

normala påföljden för arbetsmiljöbrott förutom i de allvarligare fallen, innebär åtals-

begränsningsregeln att de flesta fall av arbetsmiljöbrott enbart leder till påföljden 

företagsbot och inte till något individuellt straffrättsligt ansvar.1189 

Bestämmelserna om företagsbot gör att den rättsliga konsekvens som följer av 

arbetsmiljöbrott eller direkt straffbelagda krav i normalfallet enbart blir företagsbot. 

Det får till konsekvens att skillnaden mellan straff och sanktionsavgifter minskar då 

båda fallen oftast innebär att en avgift (företagsbot eller sanktionsavgift) ska betalas 

av företaget och att inget personligt ansvar blir aktuellt. Däremot är skillnaden fort-

farande att ansvaret för överträdelser som kan leda till sanktionsavgifter är ett strikt 

ansvar medan det för brott som kan leda till företagsbot krävs uppsåt eller oaktsam-

het. Även om en schematisk bedömning kan göras av oaktsamheten, när frågan om 

företagsbot ska utgå prövas, så är det svårare att bevisa arbetsmiljöbrott än att bevisa 

 
1184 36 kap. 7 § BrB. 
1185 Jfr prop. 1985/86:23, Om ändring i brottsbalken m.m. (företagsbot), s. 33 f.  
1186 Prop. 1990/91:140, s. 131.  
1187 Se NJA 2014 s. 139 I–IV. 
1188 36 kap. 10 a § BrB. 
1189 Jfr Borgeke, Månsson och Kezovska, Studier rörande påföljdspraxis m.m., s. 457–483 
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en överträdelse av en sanktionsavgiftsbelagd bestämmelse. En betydelsefull skillnad 

mellan sanktionsavgifter och företagsbot är också att ansökan om utdömande av 

sanktionsavgifter görs av Arbetsmiljöverket medan talan om företagsbot väcks av 

åklagare.  

Storleken av företagsboten bestäms genom att ett sanktionsvärde för överträdel-

sen bestäms. Sanktionsvärdet utgör grunden för storleken på företagsboten. Om 

sanktionsvärdet är minst en halv miljon så ska storleken på företagsboten för större 

företag höjas med hänsyn till företagets finansiella ställning. Företagsboten kan då 

uppgå till upp till femtio gånger sanktionsvärdet. Staten, kommuner eller regioner 

kan inte åläggas förhöjd företagsbot.1190 

Sanktionsvärdet bedöms utifrån det konkreta straffvärde som brottet har. Här 

kan vägledning hämtas ur bestämmelserna om straffvärdesbedömning i 29 kap. 1 § 

brottsbalken.1191 Här ska särskilt beaktas den skada eller fara som brottsligheten har 

inneburit. Storleken av företagsboten bör snarare vara relaterad till verksamheten än 

till subjektiva förhållanden. Dock kan brottslighet som är känd eller till och med 

godtagen av företagsledningen vara skäl för en högre företagsbot.1192 Systematisk 

brottslighet eller överträdelser som har skett i stor omfattning ska betraktas som 

allvarligare än enstaka överträdelser. Däremot har inte företagets storlek någon 

betydelse för sanktionsvärdet. En överträdelse som gäller en anställd bör därför leda 

till samma sanktionsvärde i ett stort företag som i ett litet. I större företag kan det 

dock vara vanligare att överträdelser berör många anställda än i mindre företag. 

När det gäller sanktionsvärdet så finns det riktlinjer från Åklagarmyndigheten om 

hur höga dessa ska vara.1193 Riktlinjerna ska enligt Högsta domstolen tjäna som 

utgångspunkt för bedömningen av företagsbotens storlek.1194 Av riktlinjerna kan 

följande nivåer för företagsboten, det vill säga sanktionsvärdet, utläsas för olika typer 

av arbetsmiljöbrott:  

Om brottet består i vållande till annans död av normalgraden uppgår sanktions-

värdet i 1 000 000 kr eller mer. Om brottet består i vållande till kroppsskada (av 

normalgraden) är sanktionsvärdet mellan 100 000 och 1 000 000 kr beroende på hur 

 
1190 36 kap. 9 § BrB.  
1191 Prop. 2018/19:164, s. 66.  
1192 36 kap. 8 § BrB, NJA 2014 s. 139 I–IV och prop. 2005/06:59, s. 35 och 62. 
1193 Åklagarmyndigheten, Företagsbot och straff – riktlinjer avseende belopp och straffmätning vid miljö- och 

arbetsmiljöbrott, (Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål, 2021-03-01).  
1194 NJA 2014 s. 139 I–IV, trots att bestämmelsen om företagsbot har ändrat ska denna praxis 

fortfarande tillämpas, se prop. 2018/19:164, s. 66. Uttalandet i NJA 2014 s. 139 I–IV gällde en tidigare 

version av riktlinjerna (Åklagarmyndigheten, Företagsbot och straff – riktlinjer avseende belopp och straffmätning 

vid miljö- och arbetsmiljöbrott, (Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål, mars 2013, löp nr 3) men rikt-

linjerna är i allt väsentligt oförändrade sedan dess. 
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allvarlig skadan är. Om brottet består i vållande till kroppsskada, grovt brott är 

sanktionsvärdet mellan 300 000 och 1 400 000 kr. Vid framkallande av fara för 

annan är sanktionsvärdet minst 200 000 kr om det rör sig om fara för svår kropps-

skada och minst 400 000 kr om det rör sig om livsfara. Som kompletterande faktorer 

som kan leda till höjning av sanktionsvärdet i förhållande till de ovan angivna 

beloppen anges grov oaktsamhet, fara för påtagligt svårare skada än den som 

inträffat eller om företagaren tidigare har ålagts företagsbot.1195 Högsta domstolen 

har betonat vikten av de kompletterande faktorerna och angett att faran, snarare än 

den orsakade skadan, bör vara bestämmande för företagsbotens storlek.1196  

Sammanfattningsvis är det hur allvarlig överträdelsen är som avgör sanktions-

värdet. Av riktlinjerna och citerad praxis går inte att utläsa att företagsboten ska 

sättas utifrån en nivå som verkar preventivt, vilket dock har gjorts i vissa domstols-

avgöranden. I RH 2009:30 angavs att företagsbotens storlek måste bestämmas till 

ett belopp som klart överstiger kostnaderna för att åtgärda felen för att utgöra ett 

incitament att inte begå fortsatta överträdelser. Det kan också vara så att boten är på 

en lägre nivå än vad en skadeståndsersättning som hade ersätt alla kostnaderna för 

en viss skada hade varit.1197 Exempelvis har en företagsbot om 200 000 kr utfärdats 

för ett arbetsmiljöbrott bestående i en oaktsamhet som orsakat fem månaders sjuk-

skrivning och en 40-procentig synnedsättning på ett öga1198 

För brott mot arbetsmiljölagen ska företagsbot om 25 000 kr dömas ut i de flesta 

fall. Om brottet avser att en arbetsgivare utan giltigt skäl har tagit bort en skydds-

anordning eller har satt den ur bruk ska företagsboten bestämmas till 50 000 kr.1199 

Förutsättningarna för att krav av en viss typ ska leda till att företagsbot döms ut 

är desamma som de som har redogjorts för ovan när arbetsmiljöbrott respektive 

brott mot arbetsmiljölagen behandlades. Även här är det alltså framför allt vid brott 

mot specifikationskrav som leder till fysiska arbetsmiljörisker eller olyckor som 

ansvar aktualiseras.  

En annan särskild rättsverkan av brott som kan aktualiseras när arbetsgivaren 

bryter mot kraven gällande arbetsmiljö och rehabilitering är förverkande. I vissa fall 

 
1195 Åklagarmyndigheten, Företagsbot och straff – riktlinjer avseende belopp och straffmätning vid miljö- och 

arbetsmiljöbrott, (Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål, 2021-03-01), s. 29–34.  
1196 NJA 2014 s. 139 I–IV. 
1197 Om skadeståndet också hade ersatt det offentliga för kostnaderna för sjukpenning och hälso- och 

sjukvård. 
1198 Arbetet, Böter för ögonskada och benbrott, åtkomstdatum 2020-10-06, https://arbetet.se/2020/10/05/ 

boter-for-ogonskada-och-benbrott/. 
1199 Åklagarmyndigheten, Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål ”Företagsbot och straff – 

riktlinjer avseende belopp och straffmätning vid miljö- och arbetsmiljöbrott”, 2021-03-01, s. 33.  
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när brott har begåtts kan egendom eller vinster som har samband med brottet 

förverkas. Med förverkande avses att egendomen eller värdet tillfaller staten. Såväl 

utbyten av brott, hjälpmedel som har använts för att begå brott, föremål som kan 

komma att användas för att begå brott som värdet av ekonomiska fördelar som har 

uppkommit genom brott kan förverkas.1200 

När det gäller brott mot arbetsmiljölagen och arbetsmiljöbrott går det knappast 

att konstatera att ett visst utbyte av brotten uppkommit, däremot går det att tänka 

sig att bristfällig arbetsutrustning skulle kunna betraktas som ett hjälpmedel till brott 

och därför förverkas. Det finns också en särskild bestämmelse i arbetsmiljölagen om 

att en anordning eller ett ämne som har använts vid ett brott som består i att 

överträda ett förbud från Arbetsmiljöverket ska förklaras förverkat.1201 Bestämm-

elsen infördes med det uttalade syftet att överträdelser av förbud inte skulle innebära 

någon ekonomisk vinning genom brottet för den som överträder förbudet.1202 Då 

förbud i normalfallet är förenade med vite, varför vite och inte straff utgår för brott 

mot förbudet, kan bestämmelsen förväntas ha begränsad praktisk betydelse.1203 

Av potentiellt större betydelse är bestämmelsen om att förverkande ska ske av 

värdet av de ekonomiska fördelar som har uppkommit på grund av ett brott 

begånget i utövningen av näringsverksamhet.1204 Att det ska ha skett i utövningen av 

näringsverksamhet innebär att det inte alltid är så att offentligrättsliga subjekt kan bli 

föremål för denna typ av förverkanden.1205 I förarbetena till bestämmelsen lyfts just 

överträdelse av ett icke-vitessanktionerat föreläggande enligt arbetsmiljölagen fram 

som exempel på hur bestämmelsen kan tillämpas. Om föreläggandet inte har följts 

så kan företaget ha gjort besparingar vilka kan förverkas enligt bestämmelsen.1206 

Även underlåtenhet att följa arbetsmiljökrav vilket orsakar ett arbetsmiljöbrott kan 

leda till förverkande av besparingen det innebar att inte följa arbetsmiljökraven.  

7.7 Vilka krav kan genomdrivas straffrättsligt? 

Precis som för de övriga typerna av offentligrättsligt genomdrivande – 

förelägganden och sanktionsavgifter – har kravtypen betydelse för möjligheterna till 

straffrättsligt genomdrivande. För att direkt straffsanktion ska vara möjligt krävs att 

 
1200 36 kap. 1–4 §§ BrB. 
1201 8 kap. 4 § AML. Det finns också en möjlighet att istället förverka värdet av anordningen eller 

egendomen. Förverkande ska inte ske om det är uppenbart oskäligt.  
1202 Prop. 1976/77:149, s. 169 f.  
1203 Jfr 8 kap. 1 § AML. 
1204 36 kap. 4 § BrB.  
1205 Jfr resonemanget i NJA 2016 s. 429 om vad som är näringsverksamhet i ett mål om företagsbot.  
1206 Prop. 1981/82:142, s. 69. 
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kravet är tydligt specificerat för att legalitetsprincipens bestämdhetskrav ska vara 

uppfyllt. Det innebär att det framförallt är specifikationskrav som är lämpliga att 

förena med en direkt straffsanktion. Det är också möjligt att förena specificerade 

procedurkrav eller utfallskrav med direkt straffsanktion. 

För arbetsmiljöbrottet är inte kravtypen av samma avgörande betydelse för om 

en överträdelse av ett krav kan leda till att sanktionen aktualiseras. Istället är det om 

en överträdelse av kravet kan leda till att risk för olycka uppstår som är av störst 

betydelse för om ansvar för arbetsmiljöbrott kan förekomma eller ej. Även för 

arbetsmiljöbrottet är det dock lättare att konstatera ansvar om ett specifikationskrav 

har överträtts än om ett generellt formulerat utfallskrav eller procedurkrav inte har 

följts. Som exempel på detta kan anges domstolens resonemang i Krokom-målet om 

betydelsen av att det inte finns föreskrifter om hur en mobbningsutredning ska ut-

föras.1207 För överträdelser en allmän skyldighet kan det bli svårt att bevisa att över-

trädelsen av kravet har varit oaktsam då ingen tydligt definierad aktsamhetsstandard 

följer av en sådan typ av krav. 

Reglerna om företagsbot gör att det i praktiken sällan blir någon enskild person 

som åtalas för brott mot arbetsmiljölagen. Istället är det den juridiska person som är 

arbetsgivare som kan dömas att betala företagsbot. Jönsson framhåller att ett 

straffansvar för juridiska personer innebär att straffets funktion som moraliskt 

klander relativiseras. Just när det gäller brottslighet som begås inom för ramen av en 

näringsverksamhet så finns det en tendens att betrakta detta som en indirekt 

oönskad konsekvens av komplexa samhälleliga och ekonomiska, tekniska och 

organisatoriska faktorer. Att straffansvaret kontextualiseras på detta sätt leder till 

svårigheter att ställa någon till svars för eventuella brott.1208 Jönssons resonemang 

finner stöd i att det är ovanligt att någon lagförs för arbetsmiljöbrott eller brott mot 

arbetsmiljölagen.1209 

 
1207 Se Hovrätten för Nedre Norrland, dom 2015-05-03, mål nr B 399-14 och avsnitt 7.3.4. 
1208 Jönsson, Straffansvar och modern brottslighet, s. 231 f. 
1209 Se Arbetsmiljöverket, Arbetsmiljöbrottens omfattning, struktur och utveckling, Kunskapssammanställning, 

Rapport 2013:4, s. 53. Under åren 2010–2017 dömdes 17 personer för arbetsmiljöbrott, Arbetarskydd, 

Få personer döms för arbetsmiljöbrott, (publicerad 2018-11-30), åtkomstdatum 2021-10-15, https:// 

www.arbetarskydd.se/Arbetsmiljobrott/fa-personer-doms-for-arbetsmiljobrott-6940361. På senare år 

finns tendenser till ökad lagföring, Arbetarskydd, ”Vi hade ett gott lagföringsår”, (publicerad 2021-02-01), 

åtkomstdatum 2021-10-15, https://www.arbetarskydd.se/tidningen/vi-hade-ett-gott-lagforingsar-

7008782. 
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8 Civilrättsligt genomdrivande 

 

Även om kraven på arbetsgivaren att gällande arbetsmiljö och rehabilitering framför 

allt sanktioneras offentligrättsligt genom viten, straff och sanktionsavgifter så har 

också civilrättsliga mekanismer betydelse för genomdrivandet av kraven. Offentlig-

rättsligt finns en tydlig koppling mellan krav och sanktioner. Detta gäller särskilt i 

arbetsmiljölagen och arbetstidslagen som innehåller bestämmelser om både krav och 

sanktioner av dessa krav.  

Civilrättsligt finns inte alltid samma direkta koppling till kraven på arbetsgivaren, 

utan det kan krävas ytterligare omständigheter för att de ska göras gällande. 

Exempelvis kan inte enbart en överträdelse av kraven på arbetsgivaren att vidta 

rehabiliteringsåtgärder i normalfallet leda till någon civilrättslig sanktion. Det krävs 

förutom en överträdelse av rehabiliteringsreglerna att arbetsgivaren har sagt upp 

arbetstagaren för att en civilrättslig sanktion ska aktualiseras. Om arbetsgivaren har 

brustit i sitt rehabiliteringsansvar kan en uppsägning av en arbetstagare i vissa fall ses 

som en uppsägning som saknar saklig grund enlig LAS och därför leda till ogiltig-

förklarande av uppsägningen och skadestånd. 

Det finns också vissa andra arbetsrättsliga regler som kan betraktas som genom-

drivandemekanismer, exempelvis rätten att inte utföra farligt arbete. Icke-utförande 

av arbete kan betecknas som en civilrättslig sanktion från arbetstagarnas sida – 

innehållande av prestation. Genom att arbetstagarna kan vägra att utföra farligt 

arbete blir det ytterligare ett påverkansmedel som verkar för att arbetsgivaren ska 

garantera en säker arbetsmiljö. 

I den mån arbetsmiljökrav anses utgöra en del av anställningsavtalet eller 

kollektivavtalet så kan arbetsgivarens brott mot kraven utgöra avtalsbrott och 

därmed kan civilrättsliga sanktioner aktualiseras den vägen. Till att börja med kan 

anmärkas att det på grund av allmänna kontraktsrättsliga principer som arbets-

givarens lojalitetsplikt mot arbetstagarna bör arbetsgivaren i vart fall inte medvetet 

kunna utsätta arbetstagarna för fara utan att bryta mot anställningsavtalet.1210 

Utgångspunkten bör helt enkelt vara att arbete inte ska vara farligt att utföra. Denna 

generella princip kan sedan uttolkas på olika sätt beroende på vilken civilrättslig 

mekanism som behandlas. 

 
1210 Om lojalitetsprincipen i avtalsrätten se Jan Ramberg och Christina Ramberg, Allmän avtalsrätt 

(Stockholm: Norstedts Juridik, 2019), s. 38–42. 
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I detta avsnitt undersöks hur genomdrivande av de proaktiva och reaktiva kraven 

på arbetsgivaren kan ske genom olika civilrättsliga mekanismer. I huvudsak behand-

las fyra olika civilrättsliga frågor som kan aktualiseras om arbetsgivaren inte uppfyller 

kraven. Först behandlas frågor om samverkan och genomdrivande. Därefter 

behandlas möjligheterna för arbetstagare att hålla inne sin prestation, det vill säga 

hur arbetsskyldigheten kan påverkas av kraven och när skyddsombud har rätt att 

stoppa arbete. Sedan diskuteras förhållandet mellan kraven och reglerna om saklig 

grund för uppsägning i lagen om anställningsskydd. Slutligen behandlas frågan om 

och när skadestånd och annan ekonomisk ersättning kan utgå för överträdelser av 

kraven. 

8.1 Genomdrivande och samverkan 

Skyddsombud har vissa sanktionsmöjligheter som kan beskrivas som civilrättsliga 

genomdrivandemekanismer då skyddsombuden agerar som företrädare för arbets-

tagarna. Skyddsombudens kanske mest kraftfulla sanktionsmöjlighet, att kunna 

stoppa arbete i vissa fall kommer att behandlas nedan i avsnittet om innehållande av 

prestation, då det är kopplat till arbetstagarnas rätt att vägra att utföra farligt arbete.  

I övrigt har skyddsombuden vissa processuella rättigheter som kanske inte kan 

betraktas som reella sanktioner men som ändå kan vara värda att nämna. Skydds-

ombud får, om de anser att åtgärder behöver vidtas för att uppnå en tillfredställande 

arbetsmiljö, vända sig till arbetsgivaren och begära sådana åtgärder. Om arbets-

givaren inte vidtar åtgärder inom skälig tid ska Arbetsmiljöverket på begäran från 

skyddsombudet pröva om föreläggande eller förbud ska meddelas.1211 Om Arbets-

miljöverket väljer att inte vidta åtgärder kan detta beslut överklagas av skydds-

ombudet.1212 

Skyddsombud och medlemmar i skyddskommitté kan i princip föra fram alla 

typer av arbetsmiljökrav – proaktiva och reaktiva – oavsett om det är fråga om 

allmänna skyldigheter, procedurkrav, utfallskrav eller specifikationskrav. I själva 

samverkansarbetet finns ingen formell skyldighet för arbetsgivaren att följa skydds-

ombudets synpunkter men genom skyddsombudets stoppningsrätt och rätt att 

vända sig till Arbetsmiljöverket kan ändå arbetsgivaren förväntas att ta hänsyn till 

synpunkterna, om inte annat för att undvika skyddsstopp eller Arbetsmiljöverkets 

inblandning.  

 
1211 6 kap. 6 a § första stycket AML.  
1212 9 kap. 3 § AML, rätten gäller huvudskyddsombud eller andra skyddsombud om det inte finns något 

huvudskyddsombud.  



 

 256 

8.2 Ingen arbetsskyldighet – innehållande av prestation och skydds-

stopp 

Anställningsavtalet innebär att arbetstagaren har en skyldighet utföra visst arbete. 

Arbetsgivaren har ett starkt intresse av att kunna hävda att arbetstagarna har arbets-

skyldighet att utföra anvisat arbete – om arbetstagarna kan vägra visst arbete får ju 

inte arbetsgivaren fullt ut del av den prestation som ersätts av lönen. Att arbets-

tagarna har en rätt att vägra att utföra arbete på grund av proaktiva eller reaktiva krav 

kan därför betraktas som en typ av genomdrivande av kraven.  

Arbetsskyldigheten, det vill säga de arbetsuppgifter som arbetstagaren måste ut-

föra för att inte bryta mot anställningsavtalet, är inte oinskränkt. Arbetsskyldighetens 

gränser är också gränserna för arbetsgivarens arbetsledningsrätt. Arbetsskyldigheten 

är en plikt och arbetsledningsrätten en kravrättighet enligt Hohfelds uppdelning i 

olika typer av rättigheter.1213 Det innebär att arbetstagarnas möjlighet att vägra att 

utföra arbete är detsamma som att säga att arbetsgivaren inte kan utöva sin arbets-

ledningsrätt i den situationen. Här ska undersökas i vilken mån kraven i arbetsmiljö-

lagstiftningen påverkar arbetsskyldigheten. Att arbetsskyldigheten inskränks och 

arbetstagarna därför kan vägra att utföra visst arbete kan betraktas som en typ av 

genomdrivande av arbetsmiljökraven. 

När kan då en överträdelse av kraven gällande arbetsmiljö ge arbetstagarna en 

möjlighet att vägra att utföra arbete? Om arbetsmiljökraven betraktas som en del av 

anställningsavtalet skulle det kunna utgöra ett brott mot anställningsavtalet att inte 

följa kraven. Ett sådant brott mot anställningsavtalet kan leda till att det finns en 

möjlighet för arbetstagarna att innehålla sin prestation enligt allmänna kontrakts-

rättsliga principer.  

Plikten för arbetsgivarna att inte utsätta arbetstagarna för fara kan sägas utgöra 

en dold klausul i anställningsavtalet, eftersom det strider mot god sed på arbets-

marknaden att utsätta arbetstagarna för fara. Även om det inte skulle finnas några 

regler i arbetsmiljölagen om rätt för arbetstagare att innehålla sin prestation vid risk 

för liv och hälsa så skulle det ändå vara möjligt enligt allmänna kontraktsrättsliga 

principer. Reglerna om skyddsombudets stoppningsrätt och arbetstagarnas rätt att 

vägra att utföra farligt arbete kan förstås som en författningsreglering av denna 

princip. 

 
1213 Uppdelningen av olika typer av rättigheter återfinns i Hohfeld, ”Some fundamental legal 

conceptions as applied in judicial reasoning”. För en kortare sammanfattning av Hohfelds teori se, 

Nigel E. Simmonds, Juridiska principfrågor: rättvisa, gällande rätt och rättigheter, övers. Lars Lindahl 

(Stockholm: Norstedt, 1988), s. 135–146. Översättningen av Hohfelds termer duty och right är 

hämtade från Lars Lindahls översättning av Simmonds text.  
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Enligt arbetsmiljölagen får skyddsombud stoppa arbete när rättelse inte kan ske 

omedelbart genom att vända sig till arbetsgivaren och arbetet innebär omedelbar och 

allvarlig fara för arbetstagares liv eller hälsa.1214 Det innefattar inte bara livsfarliga 

situationer utan även då risk för kroppsskada råder.1215 Stoppningsrätten är avsedd 

att användas när det handlar om överhängande risker och ett ingripande från 

Arbetsmiljöverket inte kan avvaktas.1216 I situationer där långvarig exponering för 

förhållandena kan leda till skadlig påverkan anses inte stoppningsrätten vara til-

lämplig.1217 Stoppningsrätten är avsedd att endast behöva aktualiseras i undantags-

fall.1218 1972 års arbetsmiljöutredning angav två exempel på när stoppningsrätten kan 

användas. Det ena fallet är då en skyddsanordning saknas eller inte fungerar och att 

det därför finns risk för skada. Det andra fallet gäller om det på grund av en 

förekomst av gas eller liknande, är förenat med allvarlig fara att tillträda ett visst 

utrymme.1219  

Stoppningsrätten kan inte användas där faran är en nödvändig del av att utföra 

arbetsuppgifterna. Det är alltså bara när risktagandet är onödigt och går utöver vad 

som krävs med hänsyn till arbetets karaktär som arbetet kan avbrytas.1220 Vad som 

anses som allvarlig fara varierar alltså mellan olika yrken och arbetsuppgifter. Vissa 

yrken kan innehålla arbetsmoment som är mer riskfyllda än som skulle accepteras i 

andra yrken. Det kan gälla exempelvis jobb inom brandförsvaret, psykiatrin, polisen 

eller byggbranschen.1221 Ett exempel på ett förhållande som av Arbetsdomstolen har 

konstaterats utgöra allvarlig fara är förekomst av råttor på ett fartyg i förhållande till 

reparationsarbete på fartyget.1222  

Stoppningsrätten gäller också för ensamarbete om det är påkallat ur skydds-

synpunkt.1223 Ytterligare en rätt att stoppa arbetet gäller när ett förbud har meddelats 

av Arbetsmiljöverket. Det sistnämnda blir ytterligare ett sätt att genomdriva ett 

förbud, förutom den vitessanktion som kan utgå vid brott mot förbudet.  

Undersökningar av skyddsstopp som läggs av skyddsombud visar att den 

vanligaste orsaken till skyddstopp är brister i kopplade till ensamarbete. Det rör sig 

 
1214 6 kap. 7 § första stycket AML.  
1215 Prop. 1973:130, s. 69. 
1216 Prop. 1973:130, s. 69 och prop. 1976/77:149, s. 339.  
1217 Prop. 1976/77:149, s. 339 och prop. 1990/91:140, s. 55.  
1218 Prop. 1973:130, s. 70.  
1219 SOU 1972:86, s. 338.  
1220 Prop. 1973:130, s. 69. 
1221 Prop. 1973:130, s. 69 och Maria Steinberg, Skyddsombudsrätt, s. 264 f. 
1222 AD 1987 nr 58. 
1223 6 kap. 7 § andra stycket AML. 
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framför allt om risk för hot och våld vid penningtransporter eller omsorgsarbete i 

enskildas hem.1224  

Rätten att stoppa arbete innebär en befogenhet för skyddsombudet som 

övertrumfar arbetsgivarens starka ledningsrätt. I själva verket kan man beskriva det 

som att skyddsombudet övertar arbetsgivarens ledningsrätt i och med skydds-

stoppet. Arbetstagarna måste följa skyddsombudets instruktion.1225 

Stoppningsrätten är också i linje med de individuella arbetstagarnas rätt att vägra 

utföra arbete i vissa fall. Det finns en interimistisk rätt enligt arbetsmiljölagen, i 

avvaktan på att skyddsombud fattar beslut i frågan, för en arbetstagare att vägra att 

utföra arbete som innebär en omedelbar och allvarlig fara för liv eller hälsa.1226 En 

kollektivavtalsbärande fackförening kan också använda sitt tolkningsföreträde för att 

stoppa farligt arbete, men då på den grunden att arbetet inte faller inom arbets-

skyldigheten om det är alltför farligt.1227  

Arbetstagare kan enligt allmänna kontraktsrättsliga principer vägra utföra alltför 

farligt arbete, även utan att skyddsombud har nyttjat sin stoppningsrätt.1228 Rätten 

att vägra utföra arbete vid bristande arbetsmiljö har också tolkat in som att vara en 

del av kollektivavtalet. Denna rätt att inte utföra arbete har prövats ett fåtal gånger 

av Arbetsdomstolen.  

I AD 1986 nr 96 bedömdes att arbetsskyldigheten för byggnadsarbetare inte 

gällde vid alltför svåra väderförhållanden, även om det inte innebar direkta hälso-

risker. I detta fall tolkades alltså i kollektivavtalet in en rätt att vägra utföra arbete 

även när ingen stoppningsrätt råder enligt arbetsmiljölagen. 

I AD 2001 nr 10 var det fråga om ett fackligt tolkningsföreträde om att inte utföra 

visst arbete hade utövats utan fog. Arbetet, spänningssättning av pendeltåg, hade vid 

två tillfällen innan tolkningsföreträdet lades varit föremål för skyddsstopp vilka hade 

hävts av Arbetsmiljöverket. Även Elsäkerhetsverket hade funnit att tillräckliga 

åtgärder hade vidtagits. Därmed var det i princip uteslutet att Arbetsdomstolen 

skulle kunna bedöma arbetet som farligt för liv eller hälsa. Tolkningsföreträdet 

ansågs utövat utan fog. Av fallet framgår att stor vikt läggs vid Arbetsmiljöverkets 

 
1224 Steinberg, Skyddsombud i allas intresse, s. 155 ff. 
1225 Ronnie Eklund, ”7 kap. Arbetet”, i Löntagarrätt, av Folke Schmidt m.fl., (Stockholm: Norstedts 

Juridik, 1994), s. 224. 
1226 3 kap. 4 § andra stycket AML. 
1227 Att kollektivavtalsbärande fackförening i tvister om arbetsskyldighet har tolkningsföreträde 

framgår av 34 § MBL, se även AD 2001 nr 10. 
1228 De civilrättsliga möjligheterna att vägra arbeta på grund av bristande arbetsmiljö är kanske till och 

med mer långtgående än de arbetsmiljörättsliga, se rättsfallen nedan och Erik Danhard, ”Arbets-

skyldighetens gränser”, Ny Juridik, nr 2 2004, s. 11 f. 
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och andra myndigheters bedömningar av säkerhetsfrågor. I detta fall var inte rätten 

att vägra utföra arbete större än den som följer av arbetsmiljölagen.  

Då praxis är begränsad kan det inte sägas att det är helt klarlagt när arbete kan 

vägras av arbetsmiljöskäl. Det framstår dock som tydligt att arbetstagarens skyldighet 

att utföra arbete upphör innan denne utsätter sig för konkreta hälsorisker.1229 Möj-

ligtvis kan fallen tolkas så att det vid tillfällig vägran att utöva arbete som beslutas av 

en enskild arbetstagare inte krävs lika farliga situationer som när en arbetsuppgift 

permanent inte utförs till följd av ett tolkningsföreträde från en arbetstagar-

organisation.1230 Arbetstagare torde kunna vägra att utföra arbete som strider mot 

specificerade arbetsmiljöbestämmelser eller annan specifik lagstiftning såsom 

väsentliga vägtrafikbestämmelser.1231 

Sammanfattningsvis kan arbetstagare vägra att utföra arbete om det innebär fara 

för liv eller hälsa, om det strider mot specificerade arbetsmiljöbestämmelser samt 

tillfälligtvis vägras om det gränsar till att vara hälsofarligt. 1232 Stoppningsrätten och 

rätten att vägra att utföra arbete torde framför allt aktualiseras vid proaktiva krav 

men det är inte uteslutet att bristande uppfyllnad av reaktiva krav, exempelvis brist-

fälligt rehabiliteringsarbete, också skulle kunna leda till rätt att vägra att utföra arbete. 

Kravtypen bör inte i sig vara avgörande för om en överträdelse av ett visst krav kan 

leda till att stoppningsrätten eller rätten att vägra att utföra arbete kan användas. I 

stället är det vilken typ av risk som kravet reglerar som avgör detta. Allvarlig och 

omedelbar fara torde framför allt förekomma vid olika typer av fysiska risker. Där, 

och när överträdelser av krav i samband med ensamarbete sker, finns goda möjlig-

heter att stoppa arbetet. För överträdelse av krav på organisatorisk utformning eller 

andra typer av generella krav finns troligtvis sällan en rätt att vägra utföra arbete eller 

möjligheter för skyddsombudet att stoppa arbetet.  

Här har behandlats när arbetsmiljökrav kan leda till en rätt att tillfälligt vägra 

utföra arbete. Frågan om när en arbetstagare har rätt att mer permanent innehålla 

sin prestation genom att frånträda anställningen behandlas i följande avsnitt. Där 

behandlas också mer allmänt om hur kraven på arbetsgivarens arbetsmiljö- och 

rehabiliteringsarbete är kopplade till reglerna om anställningsskydd.  

 
1229 Danhard, s. 27. 
1230 Jfr Danhard, s. 27. 
1231 Danhard, s. 27. 
1232 Danhard, s. 27. 
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8.3 Anställningsskydd som genomdrivande 

Enligt lagen om anställningsskydd får inte en arbetstagare sägas upp utan att det 

finns saklig grund för detta.1233 Ett omedelbart avslutande av anställningen från 

arbetsgivarens sida, avskedande, får endast ske om arbetstagaren har grovt åsidosatt 

sina åligganden mot arbetsgivaren.1234 Om en arbetsgivare säger upp någon utan 

saklig grund eller avskedar någon utan att det ens finns skäl till uppsägning ska upp-

sägningen ogiltigförklaras.1235 Dessutom kan skadestånd utgå i dessa situationer.1236  

Anställningsskyddsfrågor kan aktualiseras i tre olika situationer kopplade till 

genomdrivande av arbetsmiljökrav. Den första situationen är då någon har skiljts 

från sin anställning och frågan om kraven gällande arbetsmiljö och rehabilitering har 

uppfyllts av arbetsgivaren ingår som en del av prövningen om uppsägningen var 

sakligt grundad. Den andra situationen är när överträdelser av kraven på arbetsmiljö 

och rehabilitering likställs med en uppsägning från arbetsgivarens sida. Den tredje 

situationen är när överträdelser av kraven ger arbetstagaren en rätt att omedelbart 

frånträda anställningen. 

8.3.1 Inte uppfyllt kraven – ogiltigförklaring av uppsägning 

När en arbetstagare sägs upp på grund av personliga skäl så ska en bedömning av 

arbetsgivarens agerande före uppsägningen göras. Det finns långtgående krav på att 

arbetsgivaren ska vidta åtgärder för att en anställd ska kunna beredas fortsatt 

sysselsättning hos arbetsgivaren, därför kan frågan om arbetsmiljö- och rehabilite-

ringskraven har uppfyllts ingå som en del av bedömningen om en uppsägning är 

sakligt grundad. 

Det är särskilt då en arbetstagare har sagts upp på grund av sjukdom som frågan 

om arbetsgivaren har uppfyllt kraven på arbetsmiljö och rehabilitering aktualiseras. 

Sjukdom eller liknande förhållanden som ålder eller nedsatt arbetsförmåga utgör i 

normalfallet inte saklig grund för uppsägning. I förarbetena framhålls att sjukdom 

som regel inte bör leda till uppsägning utan i stället till att arbetsgivaren vidtar 

åtgärder för att underlätta arbetet för arbetstagaren exempelvis anpassning av arbetet 

eller omplacering till ett mindre krävande arbete. Det är enbart om nedsättningen är 

varaktig och så väsentlig att arbetstagaren inte kan utföra något arbete av betydelse 

för arbetsgivaren som nedsättningen utgör saklig grund för uppsägning.1237  

 
1233 7 § LAS. 
1234 18 § LAS. 
1235 35 § LAS. 
1236 38 § LAS. 
1237 Se not 666. 
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Innan man kan avgöra att så är fallet måste dock arbetsförmågan utredas, rehab-

iliteringsmöjligheterna uttömmas, åtgärder för arbetsanpassning och omfördelning 

av arbetsuppgifter göras och eventuella tekniska hjälpmedel för att underlätta arbetet 

övervägas.1238 Dessutom måste möjligheterna till att omplacera arbetstagaren till 

något ledigt arbete hos arbetsgivaren övervägas.1239 Arbetsgivarens skyldigheter på-

verkas av i vilken mån arbetstagaren medverkar i utrednings- och rehabiliterings-

insatser. Det är arbetsgivaren som har bevisbördan för att hen fullgjort sina åtag-

anden gällande rehabilitering, anpassning och omplacering.1240  

I bedömningen av om en uppsägning har varit sakligt grundad ingår en 

bedömning av om arbetsgivaren har uppfyllt sin rehabiliteringsskyldighet enligt 

arbetsmiljölagen och socialförsäkringsbalken.1241 Det är alltså framför allt reaktiva 

krav som rör den enskilde arbetstagaren som kan leda till denna sanktion. 

Det kan dock diskuteras om det inte skulle kunna vara möjligt för domstolen att 

ta hänsyn till överträdelser även av proaktiva arbetsmiljökrav när en bedömning görs 

av om en uppsägning är sakligt grundad. Om en arbetstagare sägs upp på grund av 

sjukdom, som arbetstagaren har drabbats av på grund av förhållanden på arbets-

platsen vilka innebär överträdelser av proaktiva krav, så går det att argumentera för 

att det borde påverka bedömningen av om uppsägning är sakligt grundad. Även om 

det inte är rimligt att arbetsgivare ska ha anställda hos sig som inte kan utföra något 

arbete av betydelse så är det inte heller orimligt att högre krav skulle kunna ställas på 

arbetsgivaren att omplacera, rehabilitera och arbetsanpassa när ohälsan har ett 

samband med att arbetsgivaren har brutit mot proaktiva krav.  

I praxis är dock bedömningen helt inriktad på arbetsförmågan och åtgärder som 

vidtagits för att öka möjligheterna för arbetstagaren att arbeta kvar trots sin sjukdom, 

inte på orsakerna till arbetsförmågans nedsättning. Bedömningen enligt lagen om 

anställningsskydd är i allt väsentlig framåtsyftande, vilket innebär att tidigare över-

trädelser av kraven inte verkar spela någon roll för bedömningen.1242 

Ibland kan arbetsgivarens agerande mot arbetstagaren anses vara sådant att det 

likställs med en uppsägning av arbetstagaren. I dessa situationer kan anställnings-

skyddsreglerna aktualiseras även om någon formell uppsägning inte har skett.  

 
1238 Se avsnitt 4.5. 
1239 7 § andra stycket LAS. 
1240 Se not 672. 
1241 Att ändringar av andra lagar än lagen om anställningsskydd kan ha betydelse av vad som är att 

anses som saklig grund för uppsägning framgår av prop. 1990/91:140, s. 52 samt AD 1993 nr 42.  
1242 Jfr AD 2018 nr 56. Där konstaterades att en uppsägning av en arbetstagare som inte bedömdes 

kunna kan återfå sin arbetsförmåga genom rehabiliteringsåtgärder var sakligt grundad. De omständig-

heter som åberopats rörande bristande arbetsmiljöarbete av arbetsgivaren som av arbetstagaren ansågs 

ha orsakat sjukdomen berördes inte i domskälen. 
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8.3.2 Agerandet att likställa med uppsägning 

Överträdelser av kraven kan även när uppsägning från arbetsgivarens sida inte har 

skett aktualisera anställningsskyddsreglerna. Det kan både röra sig om situationer där 

arbetstagaren har sagt upp sig själv på grund av arbetsgivarens agerande, så kallade 

provocerade uppsägningar, och där ingen uppsägning har skett från vare sig arbets-

givare eller arbetstagare men arbetsgivarens agerande är sådant att det ändå kan 

likställas med en uppsägning från arbetsgivarens sida. Om arbetsgivaren fram-

provocerar en uppsägning kan det också finnas en rätt för arbetstagaren att omedel-

bart frånträda anställningen.  

Arbetstagaren kan alltid avsluta anställningen utan skäl, men med en uppsäg-

ningstid.1243 Arbetstagaren kan också omedelbart frånträda anställningen om arbets-

givaren i väsentlig mån har åsidosatt sina ålägganden mot arbetstagaren.1244 Att det 

finns en möjlighet för en arbetstagare att frånträda en anställning omedelbart är inte 

i sig en särskilt ingripande sanktion mot arbetsgivaren. Arbetstagare har alltid rätt att 

avsluta anställningen, visserligen med en uppsägningstid, varför rätten till frånträ-

dande inte förändrar situationen speciellt mycket. Arbetstagare har dessutom ofta 

ett intresse av att behålla sitt arbete varför rätten till frånträdande inte kan förväntas 

användas särskilt frekvent. 

En arbetsgivare kan genom sitt handlande förmå en arbetstagare att säga upp sig. 

Om agerandet är i strid med god sed på arbetsmarknaden eller i övrigt är otillbörligt 

ska det jämställas med att arbetstagaren har blivit uppsagd av arbetsgivaren.1245 Det 

anses strida mot grunderna för anställningsskyddslagen att betrakta fram-

provocerade uppsägningar som bindande för arbetstagaren.1246 Om arbetsgivaren 

ändå gör gällande att anställningen har avslutas har arbetstagaren samma rättigheter 

som vid en uppsägning från arbetsgivarens sida utan saklig grund.1247 Det krävs inte 

att arbetsgivaren direkt har syftat till att få den anställde att lämna sin anställning. 

 
1243 Uppsägningstiden är en månad enligt 11 § första stycket LAS men den kan vara av annan längd 

enligt bestämmelser i kollektivavtal.  
1244 4 § tredje stycket LAS. 
1245 Henric Ask och Bo Ericson, ”Kränkande särbehandling i arbetslivet - hur hanteringen sker och 

kan ske inom det rättsliga systemet”, Ny Juridik, nr 3 2017, s. 47. Se även AD 1982 nr 99, AD 1983 nr 

5, AD 1985 nr 65. AD 2003 nr 104, AD 2005 nr 30 och AD 2020 nr 23. 
1246 Prop. 1973:129, s. 128 f., se också exempelvis AD 1975 nr 32, AD 1975 nr 35, AD 1975 nr 74 och 

AD 2020 nr 23. 
1247 Prop. 1973:129, s. 129.  
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Det räcker med att arbetsgivaren har insett att hen genom sitt agerande har fram-

kallat en svår situation för arbetstagaren vilket har lett till en risk för att denne skulle 

lämna sin anställning.1248 

Även ett frånträdande av anställningen kan jämställas med ett avskedande från 

arbetsgivarens sida.1249 Dessa typer av situationer brukar betecknas som provocerade 

uppsägningar.1250 Att en uppsägning ogiltigförklaras leder till att arbetstagaren återfår 

sin anställning samt att såväl ekonomiskt som allmänt skadestånd kan utgå.1251 

Detsamma gäller avsked där det inte ens har funnits saklig grund för uppsägning. 

Bedömningen är alltså väsentligen densamma oavsett om arbetstagaren har sagt upp 

sig eller frånträtt anställningen med omedelbar verkan. För att inte tynga den 

fortsätta framställningen används här termen framprovocerade uppsägningar om 

såväl uppsägningar som frånträdande av anställningar.1252  

Frågan är om en överträdelse av arbetsmiljökrav eller rehabiliteringskrav kan ses 

som en framprovocerad uppsägning? Praxis på området behandlar två, delvis över-

lappande, typer av framprovocerade uppsägningar.1253 Den ena är när arbetstagaren 

förmått att säga upp sig trots att arbetstagaren egentligen inte vill avsluta sin 

anställning. Prövningen är då inriktad på vad som hände i anslutning till att uppsäg-

ningshandlingen vidtogs. I den andra situationen vill arbetstagaren till följd av 

arbetsgivarens agerande inte vara kvar i arbetet. Där är prövningen inriktad på om 

arbetsgivaren genom sitt agerande i väsentlig mån har åsidosatt sina åligganden mot 

arbetstagaren och denne därför har godtagbar grund att inte återkomma till 

arbetet.1254 Det är framför allt det senare fallet som aktualiseras när arbetsmiljökrav 

överträds. Frågan är då vilka överträdelser av arbetsmiljökrav som kan jämställas 

med uppsägningar arbetstagarna? När prövningen av om arbetsgivarens agerande är 

 
1248 Se bland annat AD 1993 nr 30, AD 2005 nr 63 och AD 2009 nr 27. 
1249 Se exempelvis AD 1985 nr 65, AD 1988 nr 107, AD 1991 nr 65, AD 1991 nr 93, AD 2001 nr 29, 

AD 2002 nr 18, AD 2004 nr 5 och AD 2005 nr 30. 
1250 Se exempelvis Tore Sigeman, ”1 kap. Inledning”, i Löntagarrätt, av Folke Schmidt m.fl., rev. uppl. 

(Stockholm: Norstedts Juridik, 1994), s. 28 och Källström och Malmberg, Anställningsförhållandet, s. 133. 
1251 Angående skadestånd i dessa sammanhang, se avsnitt 8.4.2.  
1252 Även oacceptabla ageranden från arbetsgivaren där en arbetstagare ännu inte har sagt upp sig kan 

angripas rättsligt med stöd av grunderna i LAS i vissa fall, se AD 1985 nr 112. Se även avsnitt 8.4.2.  
1253 Detta enligt Arbetsdomstolen, se bland annat AD 2020 nr 23, jfr dock Catharina Calleman, ”När 

strider en uppsägning mot god sed på arbetsmarknaden?”, i Festskrift till Örjan Edström, red. Ruth 

Mannelqvist, Staffan Ingmanson och Carin Ulander-Wänman (Umeå: Juridiska institutionen, Umeå 

universitet, 2019), s. 65–74, där situationen att en arbetstagare inte har tillåtits att återta sin uppsägning 

tas upp som en särskild grupp. 
1254 Se bland annat AD 2020 nr 23. 
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i strid med god sed eller i övrigt är otillbörligt hänvisas sällan direkt till arbetsmiljö-

reglerna. Det betyder dock inte att dessa saknar betydelse. Utifrån rättspraxis ges här 

exempel på ageranden som har ansetts otillbörliga. 

Framprovocerade uppsägningar eller frånträdande av anställningen kan ha 

föranletts av kränkande särbehandling från arbetsgivarens sida eller underlåtenhet 

att vidta åtgärder mot trakasserier.1255 Det innebär att överträdelser av kraven på att 

motverka och utreda kränkande särbehandling som följer av AFS 2015:4 samt av 

diskrimineringslagen kan leda till civilrättsliga sanktioner. Det kan exempelvis röra 

sig om sexuella trakasserier, fysiska angrepp från arbetsledningen eller att kritik 

framförs på ett mycket hårt och okänsligt sätt.  

Arbetsdomstolen har i flera fall behandlat frågan om sexuella trakasserier. Det 

har ansetts strida mot god sed när arbetsledningen har utsatt arbetstagare för sexuella 

trakasserier.1256 Även underlåtenhet att utreda omständigheter kring påstådda 

allvarliga sexuella trakasserier har befunnit strida mot god sed på arbets-

marknaden.1257 

Även fysiska angrepp mot arbetstagare har, föga förvånande, ansetts strida mot 

god sed. Arbetsdomstolen har yttrat att arbetstagare inte ska behöva tåla att bli 

utsatta för handgripligheter från arbetsgivarföreträdare.1258 I fallet hade en verk-

ställande direktör bland annat tagit tag om en arbetstagares arm och nacke och föst 

iväg honom. I domskälen anger Arbetsdomstolen att det finns anledning att se 

mycket allvarligt på våld eller hot om våld på arbetsplatsen. Även ett ofredande som 

inte är särskilt allvarligt är typiskt sett av djupt kränkande art. Det är inte acceptabelt 

att med någon typ av våld, inte ens milt våld, försöka förmå en arbetstagare att återgå 

till arbetsplatsen. Ytterligare ett exempel på detta är där en företrädare för arbets-

givaren hade försökt dra ut en arbetstagares händer ur fickorna. Agerandet ansågs 

som mycket kränkande särskilt då det skedde i andra arbetstagares åsyn och det var 

att jämställa med ett avsked utan giltig grund.1259 Även mycket burdust framförd 

 
1255 Se AD 1993 nr 30, se även Ask och Ericson, ”Kränkande särbehandling i arbetslivet - hur 

hanteringen sker och kan ske inom det rättsliga systemet”, s. 43. 
1256 AD 1991 nr 65. 
1257 AD 1993 nr 30. Att märka är att det vid den tidpunkt då dessa mål avgjordes inte fanns någon 

explicit skyldighet enligt lag för arbetsgivaren att utreda och vidta åtgärder vid sexuella trakasserier. 

Denna infördes först år 1998 genom en bestämmelse i dåvarande jämställdhetslagen (1991:433), SFS 

1998:208 och prop. 1997/98:55, Kvinnofrid. 
1258 AD 2005 nr 30. 
1259 AD 2006 nr 42. 
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kritik mot en arbetstagare är, även om det skulle finnas skäl för kritiken, ett oför-

svarligt beteende från en arbetsgivare och en uppsägning från arbetstagarens sida ses 

som framprovocerad av arbetsgivaren.1260 

Dock finns det också exempel på att kritik mot arbetstagare inte ansetts innebära 

att arbetstagarens uppsägning har provocerats fram av arbetsgivaren. I ett fall hade 

en arbetstagare tillrättavisats för låg produktionstakt. Enligt domstolen hade 

arbetsledningen inte behandlat den unga arbetstagaren, som var mycket känslig och 

psykiskt skör, ”med den varsamhet och psykologiska takt” som var nödvändig. Trots 

det ansåg Arbetsdomstolen att det var långt ifrån att arbetstagaren hade utsatts för 

regelrätta trakasserier eller medvetet provocerats att säga upp sig.1261 

Av annan praxis rörande provocerade uppsägningar kan nämnas följande: 1262  

I AD 1950 nr 1 angav domstolen att arbetstagarna inte har någon skyldighet att 

stanna kvar i arbetet om de utsätts för hot till liv eller hälsa eller om arbetsledningen 

sker på ett grovt kränkande sätt.  

I AD 1975 nr 35 hade en arbetstagare skäl att tro att visst arbete skulle vara 

skadligt för honom då han enligt ett läkarintyg var bullerkänslig. Arbetstagaren 

beordrades att arbeta där bullernivån var hög och då han vägrade göra detta upp-

manades han att säga upp sig vilket han också gjorde. Uppsägningen ansågs fram-

provocerad av arbetsgivaren. 

I AD 1977 nr 200 ansågs inte en omplacering av en arbetstagare med funktions-

nedsättning, till ett arbete med en maskin där denne inte ansåg sig kunna arbeta och 

arbetstagaren därför sade upp sig, vara framprovocerad av arbetsgivaren.  

Att en arbetsgivares agerande strider mot god sed och därmed innebär en fram-

provocerad uppsägning kan inte bara göras gällande vid olika typer av kränkande 

ageranden. Det kan också göras gällande vid andra överträdelser av arbetsmiljökrav. 

I fall där arbetstagaren har sagt upp sig själv för att arbetsgivaren har underlåtit att 

vidta adekvata rehabiliteringsåtgärder så har AD flera gånger funnit att det inte har 

inneburit ett sådant otillbörligt agerande från arbetsgivarens sida som är att jämställa 

med uppsägning.1263 Det är därför först i samband med en uppsägning från arbets-

givarens sida som kraven på arbetsgivaren att vidta rehabiliteringsåtgärder aktuali-

seras som en anställningsskyddsfråga. 

 
1260 Jfr AD 1991 nr 93. 
1261 AD 1983 nr 3.  
1262 För fler rättsfall på området gällande detta se Ask och Ericson, ”Kränkande särbehandling i 

arbetslivet - hur hanteringen sker och kan ske inom det rättsliga systemet”, s. 44–47 och Calleman, 

”När strider en uppsägning mot god sed på arbetsmarknaden?”, s. 65–73. 
1263 Jfr avsnitt 4. Se bland annat AD 1996 nr 109 och AD 2008 nr 106. 
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I det ovan behandlade rättsfallet AD 1975 nr 35 var ju en av huvudorsakerna till 

att den anställde sade upp sig att han uppfattade det som att bullernivåerna i arbetet 

skulle vara skadliga för honom. En arbetstagare som säger upp sig på grund av att 

den blir beordrad att utföra farligt arbete bör därför kunna anses provocerad att säga 

upp sig.1264 

I domskälen i AD 2020 nr 23 finns det stöd för att en arbetsgivarens överträdelse 

av arbetsmiljökrav kan betraktas som en framprovocerad uppsägning. En arbets-

tagare (J.T.) hade en konflikt med sin chef (L.O.). Konflikten, där arbetstagaren och 

chefen inte pratade med varandra karakteriserade Arbetsdomstolen som en situation 

som var ”ohållbar ur arbetsmiljösynpunkt”. Vidare anförde domstolen: 

Bolagets företrädare måste ha förstått att J.T. mådde mycket dåligt. Enligt 

Arbetsdomstolens mening har situationen varit sådan att bolaget i enlighet med 

arbetsmiljöregleringen borde ha vidtagit åtgärder för att hantera konflikten. En sådan 

åtgärd hade kunnat vara – som förbundet tidigare hade föreslagit och vid 

förhandlingen krävde av bolaget – att anlita företagshälsovården eller någon annan 

professionell utomstående aktör för att utreda konflikten. Att bolaget vägrade göra 

detta och i stället förklarade att det inte fanns någon konflikt och att J.T. bara var ute 

efter ett avgångsvederlag, framstår som anmärkningsvärt. 

[– – –] 

Sammantaget har Arbetsdomstolen alltså funnit följande. Bolaget har vid 

förhandlingen den 12 mars 2018, närmast mot bättre vetande, förnekat att det fanns 

en konflikt mellan L.O. och J.T. Kort tid därefter har bolaget skriftligen framfört 

allvarliga anklagelser mot honom. Detta skedde under tiden J.T. var sjukskriven, vilket 

bolaget måste ha förstått berodde på psykisk ohälsa med anledning av konflikten. 

Anklagelserna var formulerade på ett sätt som gjorde dem svåra att bemöta och J.T. 

har fått påtagligt kort tid på sig att bemöta dem, särskilt med tanke på att han var 

sjukskriven. Bolaget har dessutom försvårat för honom att få ta del av den information 

som han behövt för att bemöta påståendena. I direkt anslutning till att J.T. förklarat 

att han inte kunde bemöta påståendena har bolaget varslat honom om avskedande, 

trots att det inte ens fanns saklig grund för uppsägning. Mot bakgrund av detta finner 

Arbetsdomstolen att bolaget har föranlett J.T. att avsluta sin anställning och att bolaget 

har handlat i strid med god sed på arbetsmarknaden. Bolaget måste ha insett att det 

genom sitt handlande framkallat en svår situation för J.T. och därmed en risk för att 

han skulle lämna sin anställning. J.T:s uppsägning ska därför jämställas med en 

uppsägning från bolagets sida. 

 
1264 Dock bör arbetstagaren först försöka utnyttja sin rätt att vägra att utföra arbetet, se avsnitt 8.2 

ovan. Jfr även AD 1977 nr 200.  
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Fallet visar att en arbetsgivares passivitet att agera i konfliktsituationer i vart fall kan 

vara ett bidragande skäl till att en uppsägning betraktas som framprovocerad. Exakt 

vilka arbetsmiljökrav som Arbetsdomstolen menar har överträtts i detta fall anges 

inte domen. Men av domskälen att döma det kan det röra sig om de mer allmänna 

bestämmelserna i AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete. Exempelvis 10 § om 

att arbetsgivaren så snart det är möjligt ska vidta åtgärder för att förebygga ohälsa 

och olycksfall i arbetet eller i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att uppnå en 

tillfredställande arbetsmiljö. Det kan också vara fråga om överträdelse av 

bestämmelsen i 11 § AFS 2015:4 om att arbetsgivaren ska vidta åtgärder att motverka 

att arbetssituationer som är stark psykiskt påfrestande leder till ohälsa hos arbets-

tagarna.1265 Tydligt är att domstolen menar att 12 § i AFS 2001:1 om skyldigheten 

att anlita företagshälsovård inte har uppfyllts av arbetsgivaren. Att domstolen 

explicit lyfter fram arbetsgivarens skyldigheter enligt arbetsmiljöregleringen i detta 

sammanhang tyder på att själva arbetsmiljöreglerna påverkar bedömningen av om 

en arbetsgivares agerande är i enlighet med god sed på arbetsmarknaden. 1266 

Sammanfattningsvis kan anställningsskyddsreglerna framför allt användas för att 

genomdriva reaktiva krav om rehabilitering. Även vissa typer av allvarlig kränkande 

särbehandling kan leda till att anställningsskyddsreglerna aktualiseras. I och med AD 

2020 nr 23 tycks det också vara möjligt för Arbetsdomstolen att även låta andra 

proaktiva krav påverka anställningsskyddsärenden. Exakt vilka krav det kan röra sig 

om går inte ännu att uttala sig om. Arbetsdomstolen har i vart fall rättsliga möjlig-

heter att ta hänsyn till om en arbetsgivare har uppfyllt ett proaktivt krav eller ej vid 

anställningsskyddsbedömningar. Hur långt domstolen kommer att utnyttja denna 

möjlighet återstår att se. 

För möjligheterna att genomdriva krav på rehabilitering och arbetsmiljö genom 

anställningsskyddsreglerna tycks inte kravtypen vara särskilt betydelsefull. Om det är 

fråga om krav som kan kategoriseras som allmänna skyldigheter, procedurkrav, ut-

fallskrav eller specifikationskrav har inte någon avgörande betydelse för möjlighet-

erna till genomdrivande så länge kravet har en tydlig koppling till anställningsskydds-

reglerna. Det är dock lättare att konstatera överträdelser av tydligt specificerade krav 

som specifikationskrav än andra typer av krav.  

 
1265 I de allmänna råden till bestämmelsen tas inte denna situation upp utan de är helt koncentrerade 

på att själva arbetet innebär stark psykisk påfrestning, se Arbetsmiljöverket, 11 § allmänna råd till AFS 

2015:4, s. 10. Dock täcker själva ordalydelsen av föreskriften även in situationen där konflikter på 

arbetsplatsen är starkt psykiskt påfrestande varför det inte är uteslutet att denna bestämmelse kan ha 

haft betydelse. 
1266 Försiktighet ska dock iakttas när tolkningen av ett avgörande utsträcks till andra situationer än de 

som prövats i målet, jfr Strömholm, Rätt, rättskällor och rättstillämpning, s. 503 f. och Christina Ramberg, 

Prejudikat som rättskälla i förmögenhetsrätten (Stockholm: Wolters Kluwer, 2017), s. 180 ff.  
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Kopplat till såväl reglerna om anställningsskydd som de övriga civilrättsliga 

mekanismer som har redogjorts för ovan är bestämmelser om skadestånd. 

Skadestånd kan också aktualiseras på andra grunder och är kanske den viktigaste 

civilrättsliga sanktionen.  

8.4 Skadestånd eller ekonomisk ersättning  

Om de proaktiva eller reaktiva kraven inte efterlevs så kan skadestånd eller annan 

ekonomisk ersättning behöva betalas av arbetsgivaren. Skadestånd som sanktion för 

brott mot kraven är tänkbart i flera olika fall. Det mest närliggande är att skadestånd 

kan utgå då brott mot kraven har orsakat kroppsskada eller på annat sätt skadat en 

arbetstagares hälsa. Det finns också arbetsrättsliga möjligheter till skadestånd. 

Skadestånd kan utgå såväl för arbetsgivarens eget agerande som för agerande som 

har utförts av andra anställda.  

En arbetsgivare som är en fysisk person kan ansvara för sitt eget vållande av 

skador enligt skadeståndslagens allmänna culparegel i 2 kap. 1 § skadeståndslagen. 

Om arbetsgivaren är en juridisk person ansvarar den juridiska personen för 

oaktsamhet som kan läggas dess ”organ” till last. Det är exempelvis styrelsen och vd 

i aktiebolag.1267 Arbetsgivaren egna vållande sker oftast genom vållande i valet, 

instruktionen och övervakningen av de anställda eller de som anlitas.1268 

Av stor betydelse för arbetsgivarens skadeståndsskyldighet är också det så kallade 

principalansvaret. För skador vållade av arbetstagare i tjänsten svarar i allmänhet 

arbetsgivaren, 3 kap. 1 § skadeståndslagen.1269 De arbetsmiljökrav som orsakar 

skador när de överträds bör i de flesta fall vara handlingar i tjänsten, varför 

principalansvaret aktualiseras. Principalansvaret gör att det ofta saknas anledning att 

bedöma om en skada har orsakats av arbetsgivaren själv (eller dess ”organ”) eller av 

en arbetstagare. 

Skadestånd kan ersätta olika typer av skada. Huvudregeln i skadeståndslagen är 

att person- och sakskada ersätts vid vållande.1270 Den skada som kan uppkomma vid 

brott mot kraven är framför allt personskador. Skadestånd för personskada omfattar 

 
1267 Hellner och Radetzki, Skadeståndsrätt, s. 149. 
1268 För att beskriva detta ansvar brukar den latinska frasen ”culpa in eligendo, instruendo vel 

inspiciendo” användas, se Hellner och Radetzki, s. 140. 
1269 Prop. 1972:5, Kungl. Maj:ts proposition med förslag till skadeståndslag m.m., s. 479 ff., jfr Hellner och 

Radetzki, s. 158 f. 
1270 2 kap. 1 § skadeståndslagen.  
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ersättning för sjukvårdskostnader, inkomstförlust, sveda och värk och lyte och 

men.1271 

Förutom ersättning för skador i samband med sak- eller personskada så kan i 

vissa fall så kallad ren förmögenhetsskada ersättas.1272 Det handlar om ekonomiska 

skador utan samband med person- eller sakskada.1273 Dessa typer av skador ersätts 

enligt svensk rätt endast i vissa fall, såsom vid brott, felaktig myndighetsutövning 

och i avtalsförhållanden.1274 Skadestånd kan också utgå för allvarliga kränkningar 

genom brott, 2 kap. 3 § skadeståndslagen, vilket skulle kunna aktualiseras vid 

arbetsmiljöbrott eller vid olika typer av kränkande särbehandling. Kränknings-

ersättning utgår då med ett belopp som är beroende på hur allvarlig kränkningen 

är.1275  

Inom arbetsrätten finns också rätt till något som benämns allmänt skadestånd. 

Det är ersättning för icke-ekonomisk skada som på andra rättsområden benämns 

ideell skada. Allmänna skadestånd kan utgå med stöd av medbestämmandelagen och 

anställningsskyddslagen samt för brott mot dessa lagar eller för brott mot kollektiv-

avtal.1276 Nedan diskuteras huruvida denna typ av skadestånd kan förekomma vid 

brott mot de kraven på arbetsgivaren gällande arbetsmiljö och rehabilitering. Vid 

överträdelser av kraven som också innebär brott mot diskrimineringslagen kan också 

diskrimineringsersättning utgå. 

Det mest närliggande fallet av skada som orsakas av överträdelser av kraven är 

personskador som orsakats av arbetet, så kallade arbetsskador. 

8.4.1 Skadestånd för arbetsskador 

Enligt allmänna skadeståndsrättsliga regler ska den som vållar en personskada av 

uppsåt eller oaktsamhet ersätta skadan.1277 Redan i inledningen till denna avhandling 

nämndes de enorma kostnader som arbetsskador och arbetssjukdom innebär varje 

år.1278 Därav skulle slutsatsen kunna dras att arbetsgivare behöver betala ut 

 
1271 5 kap. 1 § skadeståndslagen. Sakskador saknar intresse i detta sammanhang och reglerna för 

beräkning av sakskada behandlas därför inte vidare. 
1272 För en längre redogörelse av innebörden av ren förmögenhetsskada, se Hellner och Radetzki, 

Skadeståndsrätt, s. 63–75. 
1273 1 kap. 2 § skadeståndslagen.  
1274 2 kap 2 §, 3 kap. 2 § 1 p, 3 kap. 3 § skadeståndslagen, och Hellner och Radetzki, Skadeståndsrätt, s. 

92.  
1275 2 kap. 3 § och 5 kap. 6 § skadeståndslagen. 
1276 Källström och Malmberg, Anställningsförhållandet, s. 54–56. 
1277 2 kap. 1 § skadeståndslagen.  
1278 Se avsnitt 1. 



 

 270 

omfattande skadestånd för arbetsskador och att skadeståndssanktionen skulle vara 

av stor betydelse för upprätthållandet av proaktiva krav. 

Som sanktion för genomdrivande av de proaktiva kraven är skadestånd enligt 

allmänna skadeståndsrättsliga regler dock inte så framträdande som skulle kunna 

förväntas. Det finns flera orsaker till detta. En är att kostnaderna för kroppsskador 

och sjukdomar, oavsett orsak, till stor del bärs av det offentliga genom den offentligt 

finansierade vården och den allmänna sjukförsäkringen.1279 Vidare utgår vid arbets-

skador ytterligare offentligrättslig ersättning enligt socialförsäkringsbalken. Enligt 

avräkningsreglerna i skadeståndslagen ska inget skadestånd utgå för dessa skador.1280 

De flesta arbetstagare omfattas också av ytterligare privata kollektiva försäkringar, 

vanligast är Trygghetsförsäkringen vid arbetsskada. Endast när någon sådan privat 

kollektiv försäkring inte finns, träder det allmänna skadeståndsansvaret in. Från 

skadeståndet avräknas de offentligrättsliga ersättningar som har utgått.1281 Inte heller 

har det offentliga någon regressrätt mot arbetsgivaren för de kostnader för arbets-

skador som orsakats av arbetsgivaren.1282 

Genom kollektivavtal föreligger skyldighet för de flesta arbetsgivare att teckna 

försäkring som gäller vid arbetsskada. Inom privat sektor gäller Trygghets-

försäkringen vid arbetsskada (TFA) och inom statlig och kommunal och regional 

sektor gäller andra avtal.1283 Försäkringarna är av no-fault typ i likhet med trafik-

försäkringen, patientförsäkringen och läkemedelsförsäkringen.1284 I de kollektiva 

privata försäkringarna gäller att arbetstagare inte får föra skadeståndstalan med 

anledning av personskada som utgör arbetsskada mot arbetsgivare som omfattas av 

försäkringarna.1285 Även om det finns en regressrätt mot arbetsgivare enligt försäk-

ringen så gäller denna endast då skadan vållas uppsåtligen eller av grov oaktsam-

het.1286 

 
1279 Jfr Hellner och Radetzki, Skadeståndsrätt, s. 281 f. 
1280 5 kap. 3 § skadeståndslagen.  
1281 Hellner och Radetzki, Skadeståndsrätt, s. 282. 
1282 Se 107 kap. 18 § socialförsäkringsbalken (SFB). Internationellt är det vanligt att någon typ av 

regressmöjlighet finns, se Carlsson, Arbetsskada, s. 57 och 130 ff. 
1283 Inom staten gäller Avtal om ersättning vid personskada (PSA), inom kommun och region gäller 

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA-KL) 
1284 Hellner och Radetzki, Skadeståndsrätt, s. 284. 
1285 Trygghetsförsäkring vid arbetsskada, villkor från 2021-01-01, § 35. Begränsningen gäller inte vid 

ersättning för inkomstförlust enligt skadeståndslagen vid färdolycksfall. Inte heller torde bestämmelsen 

utgöra hinder för att kräva skadestånd när rätt till detta föreligger enligt tvingande regler, Hellner och 

Radetzki, s. 285. 
1286 Trygghetsförsäkring vid arbetsskada, villkor från 2019-01-01, §§ 36–37. Begränsningen i 

regressrätten gäller om arbetsgivaren har tecknat TFA eller omfattas av TFA av andra skäl.  
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Som framgår av den ovanstående framställningen är de situationer då skadestånd 

kan förekomma vid arbetsskador inte särskilt vanligen förekommande. Källström 

och Malmberg hävdar till och med att skadeståndsansvaret i praktiken saknar 

betydelse vid arbetsskador.1287 Även Carlsson betonar att utvecklingen av de kollek-

tiva försäkringarna har gjort så att skadeståndsreglerna sällan är av någon direkt 

betydelse för att ersätta arbetsskador.1288  

I vissa branscher, såsom städning och trädgårdsarbete är det vanligt att arbets-

givaren inte är ansluten till Trygghetsförsäkringen vid arbetsskada.1289 Men även i 

dessa fall begränsas betydelsen av skadeståndet då det enbart är de delar som inte 

täcks av de offentliga ersättningssystemen som kan bli föremål för skadestånd.  

Mot bakgrund av den ringa betydelse som skadeståndsansvaret har i de flesta fall 

av arbetsskador saknas det anledning att i detalj utveckla förutsättningarna för att 

skadestånd ska utdömas för arbetsskador. När det gäller bedömningar om vållande 

vid olika typer av skador hänvisas i stället till redogörelsen för arbetsmiljöbrottet 

ovan.1290 Vållandebedömningen vid skadestånd är nämligen liknande den som gäller 

för oaktsamhetsbrott. Dock gäller givetvis inte samma stränga beviskrav som vid 

brottmål vilket kan påverka bedömningen. 

Genom att arbetsskador i de flesta fall ersätts via försäkring i stället för genom 

skadestånd kan sällan allmänna skadeståndsrättsliga regler användas för att 

genomdriva kraven. Detta kan komma att ändras om täckningsgraden – andelen 

arbetare som omfattas av kollektivavtal – minskar stort och därmed fler arbetsgivare 

och arbetstagare faller utanför de kollektivavtalade trygghetsförsäkringarna. Om 

ersättningen från det offentliga minskar i omfattning kan det ytterligare komma att 

öka betydelsen av skadeståndssanktionen för arbetsgivare som står utanför de 

kollektiva försäkringarna.  

I de fall försäkring saknas är det framför allt krav där överträdelser kan leda till 

lätt konstaterbara skador som kan genomdrivas. Det bör därför vara krav kopplade 

till omedelbara fysiska risker som skulle kunna aktualisera allmänt skadestånd om de 

överträds. Även om de allmänna skadeståndsrättsliga reglerna inte i dagsläget kan 

användas i någon större utsträckning till att genomdriva kraven så har skadestånds-

sanktionen ändå en betydelse då skadestånd kan utgå vid brott mot anställnings-

skyddslagen, medbestämmandelagen eller kollektivavtal.  

 
1287 Källström och Malmberg, Anställningsförhållandet, s. 54. 
1288 Carlsson, Arbetsskada, s. 65. 
1289 Hellner och Radetzki, Skadeståndsrätt, s. 285. 
1290 Se avsnitt 7.3.4–7.3.5 



 

 272 

8.4.2 Skadestånd enligt LAS och MBL 

När överträdelser av kraven också utgör ett brott mot anställningsskyddslagen, 

medbestämmandelagen eller kollektivavtal så kan i vissa situationer skadestånd utgå. 

Till skillnad från reglerna i skadeståndslagen, vilka i de flesta fall enbart ersätter 

ekonomiska skador, så kan det inom arbetsrätten utgå allmänt skadestånd för brott 

mot lag eller kollektivavtal. Allmänt skadestånd kallas det inom arbetsrätten som 

inom andra områden betecknas ideellt skadestånd. Av intresse här är att det allmänna 

skadeståndet inte bara fyller en kompenserande funktion utan också en preventiv 

funktion.1291 Det ska inte bara ersätta för kränkningen som lag- eller avtalsbrottet 

innebär. Det ska också avhålla arbetsgivaren från att bryta mot lagen eller avtalet.1292 

För brott mot det enskilda anställningsavtalet kan enbart ekonomiskt skadestånd 

och inte allmänt skadestånd utgå. Att allmänt skadestånd inte ska utgå för brott mot 

det enskilda anställningsavtalet framgår av AD 1982 nr 99. Det innebär att om det 

kan konstateras att ett krav är en del av det enskilda anställningsavtalet så kan kravet 

inte genomdrivas genom att begära allmänt skadestånd för överträdelser av det 

enskilda anställningsavtalet.  

Skadestånd för brott mot anställningsskyddslagen aktualiseras framför allt i 

samband med uppsägningar eller avsked utan saklig grund.1293 Även trakasserande 

ageranden från arbetsgivaren av allvarlig natur där arbetstagaren inte har sagt upp 

sig kan leda till skadestånd enligt grunderna för anställningsskyddslagen. Detta gäller 

dock bara i mycket särpräglade situationer där arbetsgivarens agerande är sådant att 

det förr eller senare kommer att leda till att arbetstagaren måste frånträda anställ-

ningen.1294 Skadestånd enligt anställningsskyddslagen ersätter inte bara ekonomisk 

skada utan kompenserar också för den kränkning som lagbrottet innebär, det vill 

säga allmänt skadestånd kan utgå.1295 

Även krav som återfinns i medbestämmandelagen kan leda till allmänt skadestånd 

om de inte följs.1296 De bestämmelser i medbestämmandelagen som innebär krav på 

arbetsgivaren gällande arbetsmiljö eller rehabilitering är framför allt medbestämman-

dereglerna som till viss del överlappar samverkansreglerna i arbetsmiljölagen.1297 

 
1291 Det verkar alltså, precis som alla andra sanktioner, preventivt genom att det bestraffar överträdelser 

av kraven. En annan sak är att de krav som kan genomdrivas på detta sätt kan vara såväl proaktiva som 

reaktiva.  
1292 Källström och Malmberg, Anställningsförhållandet, s. 54. 
1293 Jfr avsnitt 8.3. 
1294 AD 1985 nr 112. 
1295 38 § andra stycket LAS. 
1296 54–55 §§ MBL. 
1297 Se avsnitt 3.4.1. 
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Medbestämmandelagens betydelse för genomdrivande av kraven är dock framför 

allt att lagen ger en rätt till skadestånd inte bara för brott mot lagens bestämmelser 

utan även för brott mot kollektivavtal.1298 Även i dessa fall kan allmänt skadestånd 

utgå.1299  

8.4.3 Skadestånd för brott mot kollektivavtal 

Vid överträdelser av kollektivavtal kan skadestånd utgå.1300 Det gäller såväl vid 

överträdelser av uttryckligt reglerade avtalsvillkor som vid överträdelser av 

avtalsvillkor som kan tolkas in i kollektivavtalen, så kallade dolda klausuler.1301 När 

ett anspråk på skadestånd för brott mot kollektivavtal förs fram ska först förhandling 

i tvistefrågan föras mellan arbetstagarorganisationen och arbetsgivaren.1302 

Krav på arbetsmiljön som ställts i kollektivavtal har prövats i Arbetsdomstolen. I 

AD 1996 nr 133 hade Svenska Elektrikerförbundet tecknat ett kollektivavtal med 

Elinstallatörernas Arbetsgivareförening av innebörden att fordon ska vara lämpligt 

tempererade ur arbetsmiljösynpunkt när de brukas. Domstolen fann att arbets-

givaren brutit mot bestämmelsen och det utgick därför allmänt skadestånd till såväl 

arbetstagaren som förbundet.  

I AD 2020 nr 1 prövades innebörden av en klausul i ett kollektivavtal om en 

skyldighet för arbetsgivaren att tillhandahålla personalutrymmen som skulle uppfylla 

vissa krav. Då det inte var visat att arbetsgivaren hade gjort det i målet utdömdes 

allmänt skadestånd för kollektivavtalsbrott. Även i AD 2019 nr 10 dömdes allmänt 

skadestånd ut för brott mot kollektivavtalet då arbetsgivaren inte hade tillhandahållit 

personalutrymmen enligt kollektivavtalet. I AD 2008 nr 54 prövades om ett bolag 

hade uppfyllt sin skyldighet enligt kollektivavtalet att tillhandahålla en skylift till 

arbetstagarna i visst fall.1303 

Ovanstående praxis innebär att om kollektivavtal innehåller bestämmelser 

motsvarande något av de proaktiva eller reaktiva kraven så kan allmänt skadestånd 

utgå om kravet inte uppfyllts. Skadeståndet utgår då för att kravet ingår som en del 

i kollektivavtalet. I den mån parterna vill att kraven på arbetsgivaren gällande arbets-

miljö och rehabilitering ska kunna genomdrivas civilrättsligt i större utsträckning 

finns därför alltid möjligheten att låta kraven ingå som en del i kollektivavtal. Det är 

dock inte vanligen förekommande att krav på arbetsmiljöns utformning eller på 

 
1298 54 § MBL. 
1299 55 § MBL. 
1300 55 § MBL. 
1301 Kent Källström, Jonas Malmberg, och Sören Öman, Den kollektiva arbetsrätten: en lärobok (Uppsala: 

Iustus, 2019), s. 91. 
1302 4 kap. 7 § första stycket lag (1974:371) om rättegången i arbetstvister.  
1303 I målet ansågs bolaget ha uppfyllt denna skyldighet varför inget skadestånd utgick.  
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arbetsgivarens rehabiliteringsarbete regleras i kollektivavtal, förutom avseende vissa 

samverkansfrågor. Bestämmelserna om skadestånd för överträdelse av kollektivavtal 

kan dock också ha betydelse för överträdelser av så kallade dolda klausuler i kollek-

tivavtal. 

Med dolda klausuler avses normer som tolkas in som innehåll i kollektivavtal utan 

att de framgår av avtalets lydelse. Dolda klausuler kan ge upphov till samma rätts-

verkningar som tillkommer uttryckliga kollektivavtalsbestämmelser. Dolda klausuler 

innebär därmed en analogisk tillämpning av rättsföljderna enligt kollektivavtalet.1304 

Skadestånd kan därför utgå inte bara för brott mot explicita bestämmelser i kollektiv-

avtal utan även för dolda klausuler som tolkas in i kollektivavtalet.1305 Frågan är då 

om kraven på arbetsgivarens arbetsmiljö- och rehabiliteringsarbete kan tolkas in som 

dolda klausuler i kollektivavtal? 

Av Arbetsdomstolens praxis framkommer att arbetsledning inte får utövas i ett 

syfte som strider mot lag och goda seder.1306 Ask och Ericson hävdar att detta är en 

dold klausul i kollektivavtalet vilket kan innebära allmänt skadestånd enligt 55 § 

medbestämmandelagen om den överträds.1307 Källström och Malmberg anser dock 

det är omdiskuterat om förbudet mot arbetsledning i strid med lagar och god sed är 

en dold klausul i anställningsavtalet.1308 En närmare genomgång av praxis på området 

är nödvändig för att försöka klarlägga rättsläget.  

 
1304 Källström, Malmberg, och Öman, Den kollektiva arbetsrätten, s. 91. Dolda klausuler har framför allt 

tolkats in i kollektivavtal i samband med frågor om fredsplikt, då en fråga som anses omfattas av 

kollektivavtalet inte får bli föremål för stridsåtgärd, 41 § första stycket 2 p. MBL, se Källström, 

Malmberg, och Öman, s. 91 och Glavå och Hansson, Arbetsrätt, s. 146 f. Ett centralt rättsfall på området 

är AD 1933 nr 159, se Örjan Edström, Lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet (Lexino 2021-07-

01, JUNO) 55 §. 
1305 Exempelvis AD 1978 nr 89, se Källström, Malmberg, och Öman, Den kollektiva arbetsrätten, s. 91 

och Källström och Malmberg, Anställningsförhållandet, s. 55. 
1306 Danhard, ”Arbetsskyldighetens gränser”, s. 34, Ask och Ericson, ”Kränkande särbehandling i 

arbetslivet - hur hanteringen sker och kan ske inom det rättsliga systemet”, s. 65 och Källström och 

Malmberg, Anställningsförhållandet, s. 236. Av Arbetsdomstolens praxis, se exempelvis AD 1967 nr 26 

och AD 1983 nr 46.  
1307 Ask och Ericson, ”Kränkande särbehandling i arbetslivet - hur hanteringen sker och kan ske inom 

det rättsliga systemet”, s. 65 f. 
1308 Källström och Malmberg, Anställningsförhållandet, s. 236. I AD 1993 nr 30 sägs följande: ”Det är 

ostridigt i målet att verkstadsavtalet inte innehåller något uttryckligt förbud för arbetsgivaren att 

behandla sina anställda kränkande eller diskriminerande eller på ett sätt som strider mot god sed på 

arbetsmarknaden. Arbetsdomstolen finner inte anledning att närmare gå in på frågan om och i vilken 

utsträckning ett kollektivavtal i avsaknad av särskild reglering i ämnet i detta hänseende kan grunda 

skadeståndsansvar för brott mot avtalet. Vad som kan läggas arbetsgivaren till last är under alla 

förhållanden inte av den beskaffenheten att skadestånd för brott mot verkstadsavtalet kan komma i 

fråga.” Uttalandet innebär att domstolen undviker att ta ställning till frågan. 
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I AD 1983 nr 46 blev en arbetstagare utsatt för trakasserande arbetslednings-

beslut. Arbetstagaren tillerkändes ekonomiskt skadestånd för den inkomstförlust 

som hon åsamkades genom arbetsgivarens användande av arbetsledningsrätten på 

ett sätt som strider mot lag och goda seder. Allmänt skadestånd utdömdes inte då 

arbetstagaren var oorganiserad och kollektivavtalsbrott därför inte kunde aktuali-

seras. Enligt Ask och Ericsson bör domslutet förstås så att allmänt skadestånd för 

kollektivavtalsbrott hade utgått om arbetstagaren hade varit organiserad och 

omfattats av kollektivavtalet.1309 Frågan är dock om det verkligen går att dra denna 

slutsats då frågan inte prövades i målet. Det är ju möjligt att det endast var fråga om 

en överträdelse av det individuella anställningsavtalet, vilket också ger rätt till 

ekonomiskt skadestånd, men inte till allmänt skadestånd.  

Av AD 1984 nr 80 framgår att skadestånd kan utgå om arbetsgivaren har utövat 

sin arbetsledningsrätt på ett sätt som strider mot lag och goda seder. Detta gäller 

dock enligt domstolen endast i fall där arbetsledningen använts i ett syfte som är 

rättsstridigt eller strider mot allmän moral. 

I AD 1985 nr 65 anförde Arbetsdomstolen att kollektivavtalet vilar på förutsätt-

ningen att arbetsgivaren iakttar lag och goda seder på arbetsmarknaden. Det innebär 

dock inte att ett otillbörligt handlande utgör ett sådant brott mot kollektivavtalet 

som medför skadeståndsansvar. I stället anses det normalt krävas uttryckliga bestäm-

melser i kollektivavtalet för att skadeståndsansvar ska komma i fråga.  

I AD 1985 nr 112 yttrade domstolen att det inte kan ”uteslutas att ett kollektiv-

avtal skulle anses innefatta en dold klausul om skyldighet för part att avhålla sig vissa 

åtgärder som kan anses stå i strid med god sed på arbetsmarknaden. Som exempel 

kan nämnas diskriminerande handlande.” Det innebär enligt Edström att arbets-

givaren kan behöva betala allmänt skadestånd om den ”betett sig på ett sätt som 

uppenbarligen ligger utanför vad som är acceptabelt”.1310 

Av ovanstående praxis och litteratur går det att sluta sig till att det i vart fall inte 

är uteslutet att om arbetsgivaren agerar i strid med lag och goda seder så kan detta 

anses bryta mot en dold klausul i kollektivavtalet och ge upphov till en rätt till allmänt 

skadestånd enligt MBL. Vidare kan konstateras att i vart fall mer kvalificerat 

otillbörliga ageranden ses som otillåtna enligt en dold klausul i kollektivavtalet.1311 

Det skulle kunna innebära att vissa överträdelser av reglerna om kränkande 

särbehandling i AFS 2015:4 kan leda till allmänt skadestånd.1312 

 
1309 Ask och Ericson, ”Kränkande särbehandling i arbetslivet - hur hanteringen sker och kan ske inom 

det rättsliga systemet”, s. 68. 
1310 Edström, Lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet (Lexino 2021-07-01, JUNO) 55 §. 
1311 Jfr AD 1984 nr 80 och Edström, 55 §. 
1312 Kränkande behandling tycks dock vanligtvis hanteras enligt reglerna i LAS, se avsnitt 8.3.2.  
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Dock är det osäkert om även andra arbetsmiljöregler ska ses som dolda klausuler 

i kollektivavtalet. Visserligen framgår arbetsmiljöreglerna av lag och en arbetsledning 

som strider mot denna kan sägas ”strida mot lag och goda seder” vilket är en 

etablerad inskränkning av arbetsledningsrätten enligt praxis. Ask och Ericson uttalar: 

”Klart är att begreppet god arbetsmiljö sätter en gräns för arbetsledningsrätten.”1313 

Mer flagranta överträdelser av arbetsmiljöregler som allvarligt hotar liv eller hälsa 

bör dock kunna tolkas som kollektivavtalsbrott även om de inte sker i ett kränkande 

syfte. Till stöd för detta kan också åberopas AD 2020 nr 23 där brister i arbets-

miljöhanteringen av en situation medförde att en uppsägning ansågs som frampro-

vocerad.  

I avsaknad av tydlig praxis på området är detta dock alltjämt spekulationer. En 

eventuell gräns för vad som är tillräckligt allvarligt för att ses som en överträdelse av 

kollektivavtalet är svår att fastställa då det endast finns sparsamt med domstolspraxis 

som behandlar frågan. Jämfört med möjligheterna för en enskild arbetstagare att 

vägra utgöra arbete vid bristande arbetsmiljö tycks möjligheterna att kräva allmänt 

skadestånd för bristande arbetsmiljö som ett brott mot en dold klausul i kollektiv-

avtalet dock vara begränsade. 

8.4.4 Diskrimineringsersättning 

Diskmineringslagen syftar till att skydda mot särbehandling som har samband med 

någon av diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, 

etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell 

läggning eller ålder.1314 Förutom att bristande arbetsanpassning och rehabilitering i 

vissa fall kan utgöra diskriminering, se avsnitt 4.4, så kan kränkande särbehandling 

genom trakasserier och sexuella trakasserier också innebära diskriminering.  

För överträdelser av diskrimineringslagen så kan diskrimineringsersättning utgå. 

Ersättningen är ett skadestånd som utgår för brott mot förbuden mot diskrimine-

ring, repressalier eller skyldigheten att utreda och vidta åtgärder mot trakasserier eller 

sexuella trakasserier.1315 Trakasserier är uppträdande som kränker någons värdighet 

och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna.1316 Sexuella trakas-

serier är ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet.1317  

 
1313 Ask och Ericson, ”Kränkande särbehandling i arbetslivet - hur hanteringen sker och kan ske inom 

det rättsliga systemet”, s. 66. 
1314 Se bland annat 1 kap. 4 § första stycket 1–2, 4 p. diskrimineringslagen.  
1315 5 kap. 1 § första stycket diskrimineringslagen.  
1316 1 kap. 4 § första stycket 4 p. diskrimineringslagen. 
1317 1 kap. 4 § första stycket 5 p. diskrimineringslagen.  
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Diskrimineringsersättningen har stora likheter med det allmänna skadeståndet 

inom arbetsrätten. Den ersätter inte bara ekonomisk utan också ideell skada, det vill 

säga ersättning för den kränkning som överträdelsen innebär.1318 Nivån på 

skadeståndet bestäms inte bara utifrån vad som är en rimlig kompensation för 

kränkningen utan bestäms också utifrån att skadeståndet ska verka avskräckande.1319 

Det innebär att diskrimineringsersättningen inte ska utgå med liknande nivåer som 

tillämpas vid kränkning genom brott enligt allmän skadeståndsrätt.1320 

När det gäller möjligheterna att genomdriva krav på arbetsmiljö och rehabilitering 

genom diskrimineringsersättning så är dessa beroende av hur lätt det är att bevisa 

brott mot en viss bestämmelse har skett. Här finns i diskrimineringslagen en 

bevislättnad i 6 kap. 3 § som innebär att om någon kan visa på omständigheter som 

ger anledning att anta att denna har blivit diskriminerad eller utsatt för repressalier 

så är det svaranden som måste motbevisa att diskriminering eller repressalier inte 

har förekommit. Vilken kravtyp som har överträtts synes sakna betydelse för 

möjligheterna till genomdrivande genom diskrimineringsersättning. I stället är det 

om det finns en koppling till någon av diskrimineringsgrunderna som är avgörande 

för om det finns möjligheter att ålägga en arbetsgivare att betala diskriminerings-

ersättning för överträdelse av ett krav på arbetsmiljö eller rehabilitering.  

8.5 Vilka krav kan genomdrivas civilrättsligt? 

Av ovanstående genomgång av de civilrättsliga möjligheterna att göra gällande 

arbetsmiljökrav kan några slutsatser dras. Civilrättsligt kan inte alltid samma krav på 

arbetsmiljö och rehabilitering göras gällande mot arbetsgivaren som offentlig-

rättsligt. Detta innebär att möjligheterna till civilrättsligt genomdrivande ibland är 

mer långtgående och ibland mer begränsade än de offentligrättsliga möjligheterna 

till genomdrivande. Exempelvis krävs flagranta överträdelser av arbetsmiljöregler för 

att detta ska ses som en överträdelse av en dold klausul i kollektivavtalet vilket kan 

leda till allmänt skadestånd. Omvänt kan en arbetstagare i vissa fall vägra att utföra 

arbete som är mycket obekvämt, trots att arbetsförhållandena inte kan leda till någon 

offentligrättslig sanktion. Till skillnad från vid offentligrättsligt genomdrivande, är 

inte hur kraven är utformade, om de kan kategoriseras som specifikationskrav, 

 
1318 Källström, Malmberg, och Öman, Den kollektiva arbetsrätten, s. 92. Se också 5 kap. 1 § första och 

andra styckena diskrimineringslagen. 
1319 5 kap. 1 § diskrimineringslagen. Detta preventiva syfte lyftes fram i förarbetena, se prop. 

2007/08:95, s. 390 f. För en diskussion om diskrimineringsersättningens preventiva syfte, se Sabina 

Hellborg, Diskrimineringsansvar: en civilrättslig undersökning av förutsättningarna för ansvar och ersättning vid 

diskriminering (Uppsala: Iustus, 2018), s. 350–355. 
1320 Prop. 2007/08:95, s. 391. 
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utfallskrav, procedurkrav eller allmänna skyldigheter av avgörande betydelse för 

möjligheterna till civilrättsligt genomdrivande. Dock bör det även vid civilrättsligt 

genomdrivande vara lättare att bevisa överträdelser av tydliga krav, som 

specifikationskrav och specificerade utfalls- eller procedurkrav, än för andra typer 

av krav. 

Vidare kan konstateras att möjligheterna att använda civilrättsliga mekanismer för 

att genomdriva krav varierar stort beroende på vilka krav det rör sig om. Lagen om 

anställningsskydd kan användas för att underkänna uppsägningar om arbetsgivaren 

har brustit i sitt arbetsanpassnings- och rehabiliteringsarbete eller i vissa fall av 

kränkande särbehandling från arbetsgivarens sida. För andra typer av arbetsmiljö-

krav är möjligheterna till civilrättsligt genomdrivande mer begränsade. 

Medbestämmandelagens bestämmelser om skadestånd kan aktualiseras i ett fåtal 

fall. Det handlar om överträdelser av uttryckliga lagkrav, på exempelvis med-

bestämmande samt överträdelser av kollektivavtalsbestämmelser, i den mån sådana 

finns som behandlar arbetsmiljö och rehabilitering. Genom att vissa krav kan tolkas 

in som dolda klausuler i kollektivavtal kan också skadestånd enligt med-

bestämmandelagen i undantagsfall utgå då arbetsgivaren betett sig på ett uppen-

barligen oacceptabelt sätt. De allmänna skadeståndsrättsliga reglerna har mycket be-

gränsad betydelse för genomdrivandet av kraven på arbetsmiljö och rehabilitering 

då arbetsskadeförsäkringens regler i de flesta fall omöjliggör skadeståndstalan enligt 

allmänna skadeståndsrättsliga regler. Diskrimineringsersättningen är en typ av 

skadestånd som kan användas för att genomdriva vissa bestämda krav om att mot-

verka trakasserier och i rehabilitering när en anställds sjukdom kan betraktas som en 

funktionsnedsättning eller vid kränkande särbehandling som har samband med en 

diskrimineringsgrund.  
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9 Rättsligt ansvar – samspel mellan krav 

och genomdrivande 

För att de rättsliga kraven och genomdrivandemekanismerna ska omvandlas till 

rättsligt ansvar för arbetsgivaren krävs det att det uppstår en strukturell koppling 

mellan kraven och mekanismerna. De omfattande krav som ställs på arbetsgivaren 

att vidta proaktiva – främjande och förebyggande – arbetsmiljöåtgärder samt 

reaktiva – rehabiliterande – åtgärder är inte tillräckliga för ett rättsligt utkrävbart 

ansvar ska råda. På både det proaktiva och det reaktiva området finns även olika 

genomdrivandemekanismer som kan omvandla kraven till rättsligt utkrävbart 

ansvar. Genomdrivandemekanismernas konstruktion gör dock att det kan vara 

lättare eller svårare att utkräva ansvar för överträdelse av ett visst krav beroende på 

hur kravet är utformat.  

Krav delas i avhandlingen in i proaktiva eller reaktiva krav. Proaktiva krav indelas 

i sin tur efter vilket förhållande, arbete eller arbetsmiljörisk som regleras.1321 De 

reaktiva kraven delas in i krav på organisatorisk nivå respektive individnivå.1322 

Samma indelning kan göras när möjligheterna till genomdrivande av kraven – det 

rättsliga ansvaret – inom respektive område analyseras. 

Möjligheterna att genomdriva kraven på ett visst område är beroende av ett antal 

olika faktorer. Vissa typer av genomdrivande förutsätter uttryckligt författningsstöd 

kopplat till ett visst krav, exempelvis sanktionsavgifter och direkt straffsanktion.1323 

Att konstatera om det i författning har angetts att exempelvis en sanktionsavgift ska 

utgå för överträdelse av ett visst krav eller ej kräver ingen avancerad rättslig analys. 

Även för genomdrivande genom föreläggande krävs föreskriftsstöd. Här täcker dock 

bemyndigandet för Arbetsmiljöverket att utfärda förelägganden så många olika typer 

av krav att det inte utgör någon större begränsning. Istället är det legalitetsprincipens 

krav på tydligt föreskriftsstöd och kravet på att förelägganden ska vara tydliga och 

precisa som utgör de viktigaste begränsningarna av möjligheterna att utfärda 

förelägganden. Här blir kravens utformning av avgörande betydelse för 

möjligheterna till genomdrivande. 

 
1321 Se avsnitt 3.  
1322 Se avsnitt 4.  
1323 Direkt straffsanktion innebär att överträdelse av ett visst krav är tillräckligt för att ett straff ska 

kunna åläggas arbetsgivaren, se avsnitt 7.4. 



 

 280 

Kravens typ – om de är allmänna skyldigheter, procedurkrav, utfallskrav eller 

specifikationskrav – är en viktig faktor som påverkar möjligheterna till genom-

drivande. Detta gäller framförallt för olika typer av offentligrättsligt genomdrivande. 

Hur de olika kravtyperna: specifikationskrav, utfallskrav, procedurkrav och allmänna 

skyldigheter, kan genomdrivas rättsligt beskrivs schematiskt på följande sätt. 

Förelägganden kan användas för att genomdriva specifikationskrav, procedur-

krav och specificerade utfallskrav, men inte för att genomdriva generellt formulerade 

utfallskrav eller allmänna skyldigheter. Då förelägganden samtidigt måste vara tydliga 

och precisa samt ha föreskriftsstöd krävs att kravet de grundar sig i har en avgränsad 

betydelse.  

Sanktionsavgifter och direkt straffsanktion kräver först och främst att det tydligt 

i lag är angivet att det aktuella kravet kan leda till dessa sanktioner vid överträdelser 

av kravet. För att ett krav ska kunna förenas med sanktionsavgift eller direkt straff-

beläggas måste det också vara av en viss typ.  

En utgångspunkt för en sådan bedömning är att den bedömning som görs av om 

förelägganden är möjliga för att genomdriva kraven. Krav vilka inte bedöms vara 

tillräckligt precisa och tydliga för att kunna ligga till grund för ett föreläggande kan 

också sägas vara olämpliga att förena med sanktionsavgifter eller direkt straffbelägga 

på grund av legalitetsprincipens bestämdhetskrav. Detta ska dock inte tolkas 

motsatsvis. Även om ett krav bedöms vara tillräckligt tydligt för att kunna ligga till 

grund för förelägganden är det inte säkert att det skulle vara möjligt eller lämpligt att 

förena samma krav med sanktionsavgifter eller direkt straffbelägga överträdelse av 

kravet. 

Här är det särskilt specifikationskrav och tydligt specificerade procedurkrav som 

kan vara aktuella. Allmänna skyldigheter lämpar sig inte att förenas med 

sanktionsavgift eller direkt straffbeläggas då det knappast är förenligt med 

legalitetsprincipens bestämdhetskrav. Utfallskrav kan direkt straffbeläggas om de är 

tillräckligt specifikt utformade. Däremot är det inte lämpligt att förena utfallskrav 

med sanktionsavgifter då det strikta ansvaret som råder för överträdelser av 

sanktionsavgiftsbelagda bestämmelser gör att det måste vara enkelt och tydligt att 

veta om bestämmelsen följs eller ej. Möjligheterna att införa sanktionsavgifter 

gällande organisatorisk och social arbetsmiljö, vilket har föreslagits av regeringen, 

framstår därför som begränsade.1324  

Arbetsmiljöbrott kan framför allt aktualiseras vid överträdelse av ett krav som har 

koppling till att en risk för olycka uppkommer. Det kan vara fråga om såväl 

specifikationskrav, utfallskrav som procedurkrav. För överträdelser av allmänna 

skyldigheter blir det svårt att fastställa att kravet har överträtts av oaktsamhet då 

 
1324 Se avsnitt 9.1.3. 
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innehållet i kravet inte är tydligt, därför kan knappast ansvar för arbetsmiljöbrott 

förekomma vid överträdelser av en allmän skyldighet. För överträdelser av 

specifikationskrav kan det vara lättare att såväl bevisa överträdelse av kravet som att 

överträdelsen har varit oaktsam än det är för andra typer av krav. 

Skadestånd enligt anställningsskyddslagen, medbestämmandelagen eller diskrimi-

neringslagen kan förekomma i vissa fall vid överträdelser av kraven. Här är inte krav-

typen av avgörande betydelse utan i stället handlar det om att bedöma om åtgärder 

borde ha vidtagits före en uppsägning eller om agerandet är att likställa med upp-

sägning, vilket gör att ansvar enligt anställningsskyddslagen kan aktualiseras; om det 

är att betrakta som en överträdelse av en dold klausul i kollektivavtalet som gör att 

medbestämmandelagens regler om skadestånd kan tillämpas; eller om det har 

koppling till någon diskrimineringsgrund som gör att diskrimineringsersättning kan 

förekomma. 

Rätten för skyddsombud att stoppa arbete eller arbetstagare att vägra att utföra 

arbete gäller framför allt vid mer omedelbara risker för liv och hälsa. Dessa torde 

framför allt aktualiseras vid överträdelser av specifikationskrav, procedurkrav och 

utfallskrav som har koppling till den fysiska arbetsmiljön, men även om det finns en 

allmän skyldighet som kan leda till omedelbar risk för liv och hälsa om den överträds. 

För ensamarbete finns en utökad rätt till att stoppa arbetet vilket kan leda till att 

överträdelser av krav som har samband med regleringen av ensamarbete också kan 

stoppas.  

Kopplingarna mellan genomdrivandemöjligheter och kravtyper kan sammanfat-

tas i nedanstående tabell: 
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 Genomdrivande 

Kravtyp Föreläggande Sanktionsavgift / direkt 

straffsanktion 

Arbetsmiljö-

brott 

Skadestånd 

och annan ek. 

ersättning 

Stoppningsrätt /rätt att 

vägra att utföra arbete 

Specifikationskrav Ja Ja, om bestämmelse 

om sanktionsavgift 

/straff finns 

Ja, om 

kravet har 

koppling 

till 

olycksrisk 

Ja, om det 

finns 

koppling till 

LAS, DiskL 

eller dold 

klausul i 

kollektiv-

avtal 

Stoppningsrätt om 

överträdelse av kravet 

innebär allvarlig och 

omedelbar fara, något 

större rätt för enskild 

arbetstagare att vägra 

att utföra arbete 

(utökad 

stoppningsrätt vid 

ensamarbete) 

Utfallskrav Ja, om 

tillräckligt 

specificerat 

Nej 

(sanktionsavgifter), 

vissa möjligheter till 

direkt straffsanktion 

om angivet i lag 

Ja, om 

kravet har 

koppling 

till 

olycksrisk 

Ja, om det 

finns 

koppling till 

LAS, DiskL 

eller dold 

klausul i 

kollektiv-

avtal 

Stoppningsrätt om 

överträdelse av kravet 

innebär allvarlig och 

omedelbar fara, något 

större rätt för enskild 

arbetstagare att vägra 

att utföra arbete 

(utökad 

stoppningsrätt vid 

ensamarbete) 

Allmänna 

skyldigheter 

Nej Nej Nej Ja, om det 

finns 

koppling till 

LAS, DiskL 

eller dold 

klausul i 

kollektiv-

avtal 

Stoppningsrätt om 

överträdelse av kravet 

innebär allvarlig och 

omedelbar fara, något 

större rätt för enskild 

arbetstagare att vägra 

att utföra arbete 

(utökad 

stoppningsrätt vid 

ensamarbete) 

Procedurkrav Ja Ja, om tillräckligt 

specificerad och om 

bestämmelse om 

sanktionsavgift 

/straff finns 

Ja, om 

kravet har 

koppling 

till 

olycksrisk 

Ja, om det 

finns 

koppling till 

LAS, DiskL 

eller dold 

klausul i 

kollektiv-

avtal 

Stoppningsrätt om 

överträdelse av kravet 

innebär allvarlig och 

omedelbar fara, något 

större rätt för enskild 

arbetstagare att vägra 

att utföra arbete 

(utökad 

stoppningsrätt vid 

ensamarbete) 

Figur 3: Genomdrivandemöjligheter 
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Även den typ av risk som kraven avser att förebygga påverkar möjligheterna till 

genomdrivande där krav som syftar till att förebygga olycksfall ofta lättare kan 

genomdrivas än krav som syftar till att förhindra mer långsamverkande ohälso-

faktorer, som exempelvis psykosociala faktorer eller ergonomiska faktorer. 

Slutsatserna om möjligheterna till rättsligt genomdrivande beroende på kravens 

form eller typ kan kombineras med klassificeringen av kraven på olika områden för 

att analysera möjligheterna till rättsligt genomdrivande av kraven. Nedan analyseras 

möjligheterna till rättslig genomdrivande när det gäller de proaktiva kraven indelat 

efter olika förhållanden, arbetsuppgifter eller arbetsmiljörisker som regleras och när 

det gäller det reaktiva kraven efter om det är fråga om ansvar för det organisatoriska 

arbetet respektive för den enskilde arbetstagarens arbetsanpassning och rehabilite-

ring. Slutsatserna av analysen visar på det som i avhandlingen becknats som det 

rättsliga ansvaret – kombinationen av rättsliga krav och rättsligt genomdrivande. 

9.1 Grundläggande proaktivt ansvar 

Arbetsgivarens proaktiva ansvar – ansvaret för förebyggande och främjande arbets-

miljöåtgärder – utgörs framför allt av arbetsmiljölagens krav och sanktionssystem. 

Även straffrättsligt ansvar och skadeståndsansvar har viss betydelse. Straffrättsligt 

ansvar har dock minskat i betydelse över tid genom avkriminaliseringar och 

skadeståndsansvarets betydelse begränsas av att kollektiva försäkringar utgår i stället 

för skadestånd i de flesta fall.1325 Förelägganden enligt arbetsmiljölagen är därför 

centrala för att kunna genomdriva de proaktiva kraven. De proaktiva kraven på olika 

områden är utformade på skilda sätt och olika kravtyper är vanligare inom vissa 

områden än inom andra områden. Detta påverkar också hur kraven kan genom-

drivas. 

Kraven på samverkan, systematiskt arbetsmiljöarbete, organisatorisk och social 

arbetsmiljö, arbetstid och arbetsbelastning, företagshälsovård samt arbetsanpassning 

är tillämpliga på i princip alla arbetsplatser och betecknas därför här som grund-

läggande proaktiva krav. Möjligheterna till rättsligt genomdrivande av de grund-

läggande proaktiva kraven är olika beroende på vilket typ av genomdrivande det rör 

sig om. Då de grundläggande proaktiva kraven inte behandlar förbyggande av 

olyckor är sällan arbetsmiljöbrott aktuellt som ett genomdrivande av reglerna. Över-

trädelser av kraven om systematiskt arbetsmiljöarbete kan dock innebära risk för 

olyckor vilket kan aktualisera ansvar för arbetsmiljöbrott. I övrigt kan förlägganden, 

och på samverkansområdet skadestånd, användas för att genomdriva reglerna. 

 
1325 Se avsnitt 7.4 om avkriminalisering och avsnitt 8.4.1 om skadestånd.  
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Sanktionsavgifter kan endast aktualiseras vid brott mot vissa arbetstidsbestämm-

elser. Det är sällan heller fråga om den typ av krav som om de överträds kan aktual-

isera skyddsombudens rätt att stoppa arbete eller arbetstagares rätt att vägra att ut-

föra arbete.  

9.1.1 Ansvar för samverkan med arbetstagarna 

Varken straff eller sanktionsavgifter kan utgå vid brott mot samverkansreglerna 

enligt arbetsmiljölagen då inga sådana bestämmelser finns i arbetsmiljölagen. Kraven 

på arbetsgivaren att samverka med arbetstagarna kan inte heller genomdrivas genom 

förelägganden. Samverkansreglerna anses nämligen ligga utanför arbetsmiljölagens 

sanktionssystem.1326 Samverkan behandlas som en fråga arbetstagarorganisationerna 

ska bevaka, likt inom den kollektiva arbetsrätten. Sanktionerna är också av liknande 

slag som inom den kollektiva arbetsrätten. Om arbetsgivaren motverkar att 

skyddsombud tillsätts eller hindrar skyddsombud från att fullgöra sina uppgifter så 

kan detta innebära skadeståndsskyldighet.1327 Detsamma gäller i förhållande till 

medlemmar av skyddskommitté.1328 Skadeståndsskyldighet kan i vissa fall utgå med 

stöd av såväl förtroendemannalagen som arbetsmiljölagen.1329 Detta gäller brott mot 

samverkansreglerna i 6 kapitlet arbetsmiljölagen. För brott mot samråds-

bestämmelser i medbestämmandelagen eller kollektivavtal kan skadestånd utgå 

enligt 54 § MBL. 

För brott mot reglerna om rätt för skyddsombud och arbetstagare att delta i det 

systematiska arbetsmiljöarbetet bör dock förelägganden kunna utfärdas. I en 

kammarrättsdom har ett föreläggande om att ge arbetstagare och skyddsombud 

möjlighet att medverka i undersökningar och riskbedömningar enligt 4 § AFS 2001:1 

godtagits av domstolen.1330 Överträdelser av reglerna kan dock knappast leda till rätt 

för skyddsombud att stoppa arbetet eller rätt för arbetstagare att vägra att utföra 

arbete.  

Samverkansreglerna i arbetsmiljölagen är visserligen i sig krav på arbetsgivaren, 

men syftar framför allt till ett effektivt realiserande av de övriga kraven som ställs på 

arbetsgivaren. Samverkansreglerna består av handläggningsnormer och utgår från en 

 
1326 Prop. 1976/77:149, s. 422, se även Gullberg och Rundqvist, Arbetsmiljölagen i lydelse den 1 juli 2018, 

s. 243 och 306, Ericson, Arbetsmiljölagen, s. 235 och SOU 2006:44, s. 73 f. Se även 6 kap. 11 §§ AML 

och avsnitt 5.2. 
1327 6 kap. 11 § AML, skadeståndsskyldigheten prövas enligt lagen (1974:371) om rättegång om i 

arbetstvister, 6 kap. 13 § AML.  
1328 6 kap. 15 § AML. 
1329 Se AD 2007 nr 70 och 3 § lag (1974:358) om facklig förtroendeman. 
1330 Kammarrätten i Stockholm, dom 2020-03-30, mål nr 4493-19. 
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processrationell argumentationstyp. De är det tydligaste exemplet på den reflexiva 

rationaliteten inom arbetsmiljörätten. För att samverkan ska fungera krävs facklig 

aktivitet eller i vart fall aktivitet från arbetstagarna. Skyddsombuden är viktiga för att 

genomdrivandemekanismer ska kopplas till samverkanskraven. I de fall arbets-

tagarna inte utser skyddsombud kan inte skyddsstoppsinstitutet utnyttjas. Med tanke 

på att antalet skyddsombud har minskat under ett flertal år kan det finnas anledning 

att befara att kraven på samverkan inte upprätthålls på alla arbetsplatser.1331 

Trots att krav ställs på den enskilde arbetstagarens deltagande i arbetsmiljöarbetet 

så kan sällan en bristande medverkan från arbetstagarnas sida minska arbetsgivarens 

ansvar för brister i arbetsmiljön. Bristande kunskaper hos arbetstagarna eller brist-

fälliga rutiner för att se till att arbetsmiljöreglerna följs är i princip alltid arbets-

givarens ansvar. Om arbetstagarna vägrar att följa arbetsmiljöreglerna kan det 

innebära att verksamheten måste avstanna, och en sådan vägran kan därför bedömas 

som en olovlig stridsåtgärd.1332 En enskild arbetstagares vägran att följa arbets-

miljöregler kan också vara ett brott mot anställningsavtalet, genom att utgöra arbets-

vägran, vilket kan leda till arbetsrättsliga konsekvenser.1333 För de regler där 

sanktionsavgifter kan följa vid brott mot reglerna råder närmast ett strikt ansvar för 

arbetsgivaren. Arbetstagarnas bristande medverkan att följa reglerna blir då arbets-

givarens ansvar. 

Sammanfattningsvis kan man säga att det rättsliga ansvaret för arbetstagarnas 

bristande efterlevnad av arbetsmiljöregler till största delen ligger på arbetsgivaren 

medan arbetstagarna har ett civilrättsligt ansvar mot arbetsgivaren att följa arbets-

miljöreglerna. Endast när det råder särskilda omständigheter kan Arbetsmiljöverket 

utfärda förelägganden mot arbetstagare för att de ska följa arbetsmiljökrav.1334 

9.1.2 Ansvar för systematiskt arbetsmiljöarbete  

För brott mot kraven om systematiskt arbetsmiljöarbete finns inga bestämmelser 

om böter eller sanktionsavgifter. Kraven bör kunna genomdrivas, i likhet med flesta 

proaktiva krav, genom förelägganden från Arbetsmiljöverket. Kraven på att bedriva 

 
1331 Om bristen på skyddsombud, se exempelvis Arbetet, åtkomstdatum 2021-04-08, Saknas: 100 000 

skyddsombud, https://arbetet.se/2012/10/19/saknas-100-000-skyddsombud/, och Arbetet, ”Katastrof” 

att 12 000 skyddsombud försvunnit, åtkomstdatum 2021-04-08, https://arbetet.se/2021/01/25/katastrof-

att-12-000-skyddsombud-forsvunnit/. 
1332 Se AD 1999 nr 66. 
1333 Se 1990/91:140, s. 37. Om betydelsen av ordervägran, se prop. 1973:129, s. 41 och exempelvis AD 

1975 nr 42, AD 1980 nr 10, AD 1992 nr 68 och AD 1994 nr 82. Här kan det vara betydelsefullt om 

det har klargjorts för arbetstagaren vilket arbete som ska utföras, se AD 2001 nr 41 och AD 2002 nr 

44.  
1334 Prop. 1976/77:149, s. 422.  
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ett systematiskt arbetsmiljöarbete intar något av en särställning och även arbets-

miljöbrott kan förekomma vid överträdelser av kraven, i vart fall om överträdelsen 

är kopplad till en fysisk arbetsmiljörisk.1335 

Det finns mycket lite praxis från Högsta förvaltningsdomstolen när det gäller 

förelägganden om att bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete. De avgöranden som 

finns är äldre rättsprövningsärenden och ger därför begränsad vägledning.1336 Därför 

kan det vara av intresse att studera avgöranden som behandlar frågan om möjlighet-

erna att utfärda förelägganden utifrån andra rättsregler som liknar reglerna om 

systematiskt arbetsmiljöarbete. 

Ett sådant avgörande är HFD 2020 ref. 28 vilket behandlade ett föreläggande 

från Skolinspektionen om att en skolhuvudman skulle bedriva ett systematiskt 

kvalitetsarbete. Detta angavs i föreläggandet vara att  

– följa upp resultat och måluppfyllelse i förhållande till de nationella målen som finns 

för respektive verksamhet, 

– utifrån uppföljningen analysera vad som påverkar och orsakar resultaten och 

måluppfyllelsen, 

– utifrån analysen identifiera utvecklingsområden och besluta om utvecklingsåtgärder 

som ska genomföras, 

– planera och genomföra de beslutade utvecklingsåtgärderna, och 

– dokumentera det systematiska kvalitetsarbetet. 

Domstolen konstaterade att föreläggandet inte innehöll annat än att huvudmannen 

ålades att följa de krav som ställs i skollagen gällande det systematiska kvalitets-

arbetet. Närmare föreskrifter hur detta systematiska kvalitetsarbete skulle gå till 

saknades. Föreläggandet, som i princip inte innebar något annat än att huvudmannen 

ålades att följa skollagens krav, ansågs därför inte tillräckligt preciserat. 

Kraven att bedriva att systematiskt arbetsmiljöarbete enligt arbetsmiljölagen 

liknar i mycket kraven på att bedriva att systematiskt kvalitetsarbete enligt skollagen. 

Mot bakgrund av HFD 2020 ref. 28 går det att ifrågasätta om det är möjligt att 

förelägga en arbetsgivare att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete utan att 

precisera kravet i föreläggandet. Det som talar för att kraven på systematiskt arbets-

miljöarbete inte ska kunna ställas i förelägganden är kravens likhet med kraven på 

 
1335 Jfr exempelvis NJA 2004 s 80. I domen frikändes visserligen den åtalade men resonemanget i 

domen tyder på att bristande riskbedömning kan leda till ansvar för arbetsmiljöbrott.  
1336 Se avsnitt 5.4 för mer om innebörden av rättsprövning jämfört med en fullständig överprövning.  
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systematiskt kvalitetsarbete som prövades i domen. Mot denna tolkning talar att 

kraven på att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete är något mer konkretiserade 

i Arbetsmiljöverkets föreskrifter.1337 Denna typ av krav har också tidigare godtagits 

i domstol.  

Högsta förvaltningsdomstolen har vid rättsprövning godtagit ett vites-

föreläggande där en arbetsgivare ålagts att vidta åtgärder som i princip var identiska 

med kraven i AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete.1338 I detta ingick att 

undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna för att de anställda skulle kunna 

drabbas av ohälsa eller olycksfall i arbetet samt upprätta handlingsplan för de 

åtgärder som inte vidtogs omedelbart.  

Som exempel på ett föreläggande utifrån AFS 2001:1 vars tydlighet prövats i 

domstol kan anges ett föreläggande om att undersöka arbetsförhållanden gällande 

den sociala och organisatoriska arbetsmiljön samt vidta åtgärder utifrån de risk-

bedömningar som åtgärderna resulterade i. I föreläggandet angavs också en lista vad 

undersökningen minst skulle omfatta. Kammarrätten fann att föreläggandet var 

tillräckligt tydligt för att ligga till grund för utdömande av vite.1339 Ett villkor i ett 

föreläggande om att ”[d]et ska finnas skriftliga fungerande rutiner för hur ni följer 

upp att instruktioner följs” har också godtagits som av domstol.1340 

Det finns också gott om avgöranden där något mer specificerade åtgärder som 

ålagts arbetsgivarna att vidta utifrån AFS 2001:1 har godtagits, exempelvis att ett 

visst förehållande eller viss risk ska undersökas.1341 Även på villkor om att undersök-

ningar ska utföras enligt bestämmelserna om systematiskt arbetsmiljöarbete så gäller 

att Arbetsmiljöverket måste visa att det är nödvändigt att ställa dessa villkor.1342 

Det finns alltså stöd i domstolsavgöranden för att det är möjligt att förelägga 

arbetsgivaren att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Dessutom gör 

bestämmelsernas centrala betydelse inom arbetsmiljörätten att ett underkännande av 

möjligheterna att utfärda denna typ av förelägganden allvarligt skulle försvåra 

möjligheterna att på rättslig väg garantera en god arbetsmiljö. Genom förelägganden 

 
1337 Särskilt AFS 2001:1 om systematiskt arbetsmiljöarbete och AFS 2015:4 om organisatorisk och 

social arbetsmiljö, även om många av arbetsmiljöverkets föreskrifter innehåller bestämmelser om att 

undersökningar och riskbedömningar ska göras just avseende den aktuella arbetsmiljörisken som 

behandlas i föreskriften, se exempelvis 3–6 §§ AFS 2006:5, 3–6 §§ AFS 2006:6 och 5–7 §§ AFS 2012:1.  
1338 Regeringsrätten, dom 2008-10-03, mål nr 4595-2008. 
1339 Kammarrätten i Stockholm, dom 2020-03-30, mål nr 4493-19. 
1340 Kammarrätten i Stockholm, dom 2016-05-13, mål nr 6079-15. 
1341 Se exempelvis Kammarrätten i Sundsvall, 2012-07-30, mål nr 273-12, Förvaltningsrätten i 

Stockholm, dom 2020-04-01, mål nr 22400-19 och Förvaltningsrätten i Malmö, dom 2016-08-31, mål 

nr 12455-15. 
1342 Jfr Kammarrätten i Stockholm, dom 2016-03-12, mål nr 984-15. 
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om att vidta undersökningar, utföra riskbedömningar och andra åtgärder kopplade 

till reglerna om systematiskt arbetsmiljöarbete kan generella krav omvandlas till 

förelägganden som är tillräckligt tydliga och precisa utan att riskera att gå utanför 

föreskriften och inte uppfylla föreskriftskravet. Därmed kan även krav som annars 

inte kan ställas i förelägganden ändå få viss rättslig betydelse. Krav som inte i sig är 

tillräckligt tydliga för att kunna ställa i förelägganden kan genom att kombineras med 

kraven på ett systematiskt arbetsmiljöarbete ändå förekomma som en del av ett 

föreläggande. Arbetsgivaren kan åläggas att undersöka förhållanden, göra risk-

bedömningar samt ta fram handlingsplaner även utifrån krav som är allmänna 

skyldigheter eller generella utfallskrav.1343 Att arbetsgivaren ska utföra systematiskt 

arbetsmiljöarbete genom att vidta undersökningar, göra riskbedömningar och ta 

fram handlingsplaner följer bland annat av AFS 2001:1, särskilt 8 och 10 §§ samt av 

5 § i AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö.1344  

De förhållanden arbetsgivaren föreläggs att undersöka kan i förelägganden 

formuleras på samma sätt som kraven i föreskrifterna. Vanligen kombineras denna 

typ av föreläggande med att riskbedömningar ska göras utifrån resultaten av under-

sökningarna. Riskbedömningarna ska ofta konkretiseras i handlingsplaner där det 

anges vilka åtgärder som ska vidtas för att komma till rätta med problemen. På detta 

sätt kan Arbetsmiljöverket formulera ett tillräckligt tydligt och precist föreläggande, 

utan att det går utöver den rättsliga grunden i föreskrifterna. Förelägganden av detta 

slag har också i flera kammarrättsavgöranden godtagits som tillräckligt tydliga och 

precisa för att ligga till grund för förelägganden.1345 Kraven på vilka undersökningar 

som ska göras utgår ofta från utfallskrav i Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Exempel-

vis har förelägganden om att arbetsgivaren ska undersöka om arbetstidens förlägg-

ning ger upphov till ohälsa upprätthållits i domstol.1346 Även generellt formulerade 

förelägganden, där arbetsgivaren åläggs att undersöka och riskbedöma en lång rad 

förhållanden, vilka regleras i föreskrifter, har godtagits av domstol.1347 

Frågan är om Arbetsmiljöverket även kan ställa krav på att arbetsgivaren ska vidta 

de åtgärder som behövs utifrån resultatet av undersökningarna? Arbetsmiljöverket 

 
1343 Jfr Regeringsrätten, dom 2008-10-03, mål nr 4595-2008.  
1344 Krav på undersökningar, riskbedömningar och handlingsplaner rörande specifika förhållanden 

eller risker förekommer i ett stort antal föreskrifter från Arbetsmiljöverket, se exempelvis 5 § AFS 

2011:19, 7 § AFS 2015:2, 6 § AFS 2018:4 och 4–8 §§ AFS 2005:15. 
1345 Kammarrätten i Sundsvall, dom 2012-07-30, mål nr 273-12 och Kammarrätten i Göteborg, dom 

2012-04-19, mål nr 2226-11. Detta har också behandlats i förvaltningsrättsavgöranden, se exempelvis 

Förvaltningsrätten i Stockholm, dom 2017-11-10, mål nr 23061-16 (mål om utdömande av vite).  
1346 Se Förvaltningsrätten i Stockholm, dom 2019-01-21, mål nr 15659-17, 15660-17, 15662-17, 15663-

17, 16142-17, 16148-17 och 16252-17 och dom 2019-05-16, mål nr 23280-18. Jfr 12 § AFS 2015:4. 
1347 Förvaltningsrätten i Stockholm, dom 2019-10-23, mål nr 729-19. 
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har i ett internt styrdokument, Rutiner för inspektion, angett att detta skulle innebära 

att arbetsgivaren föreläggs att vidta åtgärder utifrån risker och brister som ännu inte 

är identifierade vilket inte skulle vara ett tillräckligt tydligt och precist föreläggande. 

Ett föreläggande om att vidta åtgärder grundande i undersökningar kan enligt 

Arbetsmiljöverket bara ställas om det finns specificerade krav i en föreskrift på vad 

arbetsgivaren ska uppnå efter undersökningen. Detta gäller exempelvis när det finns 

bindande gränsvärden.1348 

Trots dessa anvisningar från Arbetsmiljöverket förekommer det att verket före-

lägger arbetsgivare att undersöka förhållanden och att vidta åtgärder som behövs 

utifrån resultatet av undersökningen. I ett kammarrättsavgörande om utdömande av 

vite ansågs ett föreläggande om att ”utifrån resultatet av undersökningen och risk-

bedömningen, vidta de åtgärder som behövs för att förebygga ohälsa och olyckor” 

tillräckligt tydligt och precist för att kunna ligga till grund för utdömande av vite.1349 

Den bedömning av rättsläget som uttrycks i Arbetsmiljöverkets Rutiner för 

inspektion är rimlig och det är svårt att se hur det kan vara förutsebart för en enskild 

arbetsgivare att föreläggas att vidta åtgärder utifrån undersökningar som ska göras. 

En lämpligare metod är då att, som ofta görs, förelägga arbetsgivaren att göra en 

riskbedömning baserad på undersökningen och därefter upprätta en handlingsplan 

över de åtgärder som behöver göras.1350 Nackdelen med denna typ av föreläggande 

är att det räcker att arbetsgivaren upprättar en handlingsplan för att denne ska slippa 

vite. Arbetsmiljöverket behöver då i nästa led förelägga arbetsgivaren att vidta åtgär-

derna i handlingsplanen, under förutsättning att det går att formulera detta 

föreläggande tillräckligt tydligt och precist och att åtgärderna är grundade i föreskrif-

ter. Det har framförts i litteraturen att det mest effektiva tillsynsmedlet inom arbets-

miljöfrågor när det gäller tillsyn av komplext organiserade verksamheter och 

koncerner är att ställa krav på att verksamheterna ska uppnå vissa resultat med sitt 

systematiska arbetsmiljöarbete. Med resultatkrav menas att krav skulle ställas på att 

en verksamhet att uppnå vissa (låga) nivåer av sjukfrånvaro, personalomsättning eller 

arbetsskadefrekvens.1351 Med tanke på de tydliga föreskriftsstöd som sådana krav 

behöver för att kunna ställas i förelägganden framstår det som osannolikt att de kan 

ställas med stöd av föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete. 

 
1348 Arbetsmiljöverket, Rutiner för inspektion, interna styrdokument – rutiner, 2020/034193, 2020-06-17, 

s. 25 f. 
1349 Kammarrätten i Stockholm, dom 2020-03-30, mål nr 4493-19. 
1350 Se exempelvis föreläggandet i Arbetsmiljöverket, beslut 2015-06-12, 2014/34884, prövat i 

Förvaltningsrätten i Stockholm, dom 2016-05-16, mål nr 16562-15.  
1351 Se Gustav Svensson, ”Resultatinriktad internkontroll – en ny möjlighet för arbetsmiljöarbetet?”, i 

Studier i arbetsrätt tillägnade Tore Sigeman, red. Ronnie Eklund (Uppsala: Iustus, 1993), s. 401–414. Texten 

behandlar systematiskt arbetsmiljöarbete under den tidigare benämningen internkontroll. 
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Brott mot reglerna kan i vissa fall leda till att sådana risker uppstår som ger 

skyddsombud rätt att stoppa arbetet eller för arbetstagarna att vägra att utföra arbets-

uppgifter. 

Nära kopplat till ansvaret för systematiskt arbetsmiljöarbete är ansvaret för den 

organisatoriska och sociala arbetsmiljön.  

9.1.3 Ansvar för organisatorisk och social arbetsmiljö 

Reglerna gällande organisatorisk och social arbetsmiljö innehåller i allmänhet inga 

bestämmelser om sanktionsavgifter eller straff.1352 I regeringens arbetsmiljöstrategi 

öppnas dock för att se över om sanktionsavgifter behövs på detta område och frågan 

ska utredas.1353 Med tanke på hur kraven på området är utformade kommer det dock 

att vara svårt att hitta bestämmelser som är så tydliga och konkreta att de lämpar sig 

för att förenas med sanktionsavgifter.1354 Ansvar för arbetsmiljöbrott för överträdel-

ser av kraven torde sällan förekomma med tanke på svårigheterna att bevisa 

samband mellan överträdelser av kraven och en effekt i form av konkret fara eller 

skada.1355 Kraven gällande organisatorisk och social arbetsmiljö kan framför allt 

genomdrivas genom förelägganden. Då kraven har konkretiserats något genom 

införandet av en föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö, AFS 2015:4, är 

möjligheterna att utfärda förelägganden större än tidigare.1356 

Förelägganden om organisatorisk och social arbetsmiljö har också utfärdats innan 

AFS 2015:4 antogs. Dessa förelägganden har i många fall upprätthållits vid prövning 

i domstol.1357 Utifrån en analys av kravens utformning jämfört med hur föreläggan-

den måste vara utformade kan några slutsatser dras om möjligheterna att utfärda 

 
1352 Ett undantag är kraven på utbildningsbevis och liknande i vissa fall är förenade med 

sanktionsavgifter, se avsnitt 9.1.3.1 och 9.4.3. 
1353 Se Regeringen, ”En god arbetsmiljö för framtiden –regeringens arbetsmiljöstrategi 2021–2025, Skr. 

2020/21:92”, 2021, s. 20 och 23. Frågan ska utredas, se Regeringen, dir. 2021:44, Utökade möjligheter att 

upprätthålla en god arbetsmiljö, beslut vid regeringssammanträde 2021-06-17. 
1354 Jfr resonemang nedan om möjligheterna att utfärda förelägganden utgående från de olika kraven.  
1355 Jfr avsnitt 7.3.4, Andersson, Vidta alla åtgärder som behövs, s. 289–291 och Krokom-målet, Hovrätten 

för Nedre Norrland, dom 2015-05-03, mål nr 2014-399. 
1356 För en beskrivning av möjligheterna att utfärda förelägganden på området innan AFS 2015:4 

infördes, se Andersson, s. 253–255. 
1357 Se nedan och även Johan Holm m.fl., ”Arbetsgivaren och den organisatoriska arbetsmiljön 

Arbetsbelastning, juridiskt ansvar och upplevda problem”, Arbetsmarknad och arbetsliv, nr 1 2019, s. 49–

67, Johan Holm, ”With great power comes great responsibility – Employers’ labour management and 

business rights versus work-environment regulation of heavy workload”, i Labour Law and the Welfare 

State: Arbetsrätt och välfärdsstaten, red. Laura Carlson, Petra Herzfeld Olsson och Vincenzo Pietrogiovanni 

(Uppsala: Iustus, 2019), s. 95–114.  Vissa delar av texten i avsnitt 9.1.3 och 9.1.4 har tidigare publicerats 

i Holm, ”Organisatorisk och social arbetsmiljö – vilka krav kan ställas?”.  
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förelägganden som är i princip likalydande med kraven. Här kan noteras att det också 

finns undersökningar som pekar på att det inte bara finns en korrelation mellan 

kravens tydlighet och möjligheterna att utfärda förelägganden utan också mellan 

kravens tydlighet och den upplevda regelefterlevnaden av kraven.1358  

Även om det inte alltid går att utfärda förelägganden som ordagrant motsvarar 

ett visst krav i AFS 2015:4 är det ändå möjligt att utfärda förelägganden där arbets-

givaren åläggs att undersöka, göra riskbedömningar samt ta fram handlingsplaner 

utifrån kraven i föreskrifterna. Detta följer av föreskrifterna om systematiskt arbets-

miljöarbete, särskilt 8 och 10 §§ AFS 2001:1, samt av 5 § AFS 2015:4. Genom att 

förelägga arbetsgivaren att vidta undersökningar, göra riskbedömningar och 

upprätta handlingsplaner kan de generella bestämmelserna i AFS 2015:4 omvandlas 

till förelägganden, som är tillräckligt tydliga och precisa, utan att de riskerar att gå 

utöver kraven i AFS 2015:4 och därmed inte uppfylla föreskriftskravet.1359 

Ett exempel är en dom som behandlade arbetsmiljön på ett gruppboende för 

äldre personer med psykiska funktionsnedsättningar. Där godtogs ett föreläggande 

om att sammanställa, och se till att personalen är väl förtrogen med, rutiner till stöd 

för personalen så att den kan hantera kränkande situationer i kontakter med de 

boendes anhöriga och vänner.1360 

Förelägganden om att vissa förhållanden ska undersökas är vanligt före-

kommande. De förhållanden som arbetsgivaren åläggs att undersöka är ofta i princip 

ordagrant desamma som något av kraven Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Före-

lägganden om att arbetsgivaren ska undersöka vissa förhållanden kan kombineras 

med att arbetsgivaren åläggs att göra riskbedömningar utifrån resultaten av under-

sökningarna. Riskbedömningar ska ofta konkretiseras i handlingsplaner där det 

anges vilka åtgärder som ska vidtas för att komma till rätta med problemen. Häri-

genom formulerar Arbetsmiljöverket ett tillräckligt tydligt och precist föreläggande, 

utan att gå utöver den rättsliga grunden i föreskrifterna. Dessa typer av föreläggan-

den har i flera kammarrättsavgöranden godtagits som tillräckligt tydliga och 

precisa.1361 De undersökningar som ska göras utgår ofta från de materiella bestäm-

melserna i AFS 2015:4. Exempelvis har förelägganden om undersökningar av om 

 
1358 Se Johanna Sundqvist m.fl., Initiativ Mareld: en studie om polisanställdas hälsa, arbetsmiljö och 

trygghetsskapande arbete i särskilt utsatta områden i polisregion Stockholm (Umeå: Umeå universitet, Enheten 

för polisutbildning, 2021), s. 77. 
1359 Se avsnitt 9.1.2. 
1360 Förvaltningsrätten i Linköping, dom 2018-01-03, mål nr 6548-16. 
1361 Kammarrätten i Göteborg, dom 2012-04-19, mål nr 2226-11 och Kammarrätten i Sundsvall, dom 

2012-07-30, mål nr 273-12. Detta har också behandlats i förvaltningsrättsavgöranden, se exempelvis 

Förvaltningsrätten i Stockholm, dom 2017-11-10, mål nr 23061-16 (mål om utdömande av vite).  
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arbetstidens förläggning ger upphov till ohälsa upprätthållits i domstol.1362 Även 

förelägganden om att undersöka och riskbedöma en mängd förhållanden mot-

svarande de flesta av kraven i AFS 2015:4, har godtagits av domstol.1363 

Kravet på att arbetsgivaren ska ha ett mål för den organisatoriska och sociala 

arbetsmiljön är tillräckligt preciserat för att även kunna ställas i ett föreläggande. Ett 

förläggande som i princip ordagrant motsvarar dessa bestämmelser har i ett förvalt-

ningsrättsavgörande godtagits som tillräckligt precist och tydligt för att kunna ligga 

till grund för utdömande av vite.1364 

Ett sådant föreläggande innebär emellertid inte speciellt långtgående skyldigheter 

för en arbetsgivare, så länge mål för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön har 

tagits fram i samverkan med arbetstagarna bör föreläggandet vara uppfyllt. Föreläg-

gandet ställer inte upp villkor på innehållet i målet. Det kan också ifrågasättas om ett 

mer konkretiserat föreläggande, där det anges hur målet ska formuleras, eller hur 

arbetsgivaren och arbetstagarna ska samverka, verkligen kan grundas i denna 

bestämmelse. Särskilt förelägganden om samverkan är tveksamma, då Arbetsmiljö-

verket i allmänhet inte har tillsyn över samverkansfrågor.1365  

Kravet på att arbetsgivaren ska ha mål för den organisatoriska och sociala arbets-

miljön anger inget närmare om innehållet i målen som tas fram, varför ett sådant 

föreläggande torde vara uppfyllt om arbetsgivaren formulerar målet på ett begripligt 

sätt och det har tagits fram i samverkan med arbetstagarna. 

 
1362 Se Förvaltningsrätten i Stockholm, dom 2019-01-21, mål nr 15659-17, 15660-17, 15662-17, 15663-

17, 16142-17, 16148-17 och 16252-17 och Förvaltningsrätten i Stockholm, dom 2019-05-16, mål nr 

23280-18. 
1363 Förvaltningsrätten i Stockholm, dom 2019-10-23, mål nr 729-19. Föreläggandet som prövades i 

domen innehöll bland annat följande formuleringar: ”Ni ska se till att en undersökning görs av 

arbetsförhållandena för era arbetstagare och därefter en bedömning av riskerna för att arbetstagarna 

kan komma att drabbas av ohälsa eller olycksfall i arbetet. Undersökningen ska omfatta alla faktorer 

som påverkar arbetsmiljön, alltså både fysiska belastningsergonomiska, organisatoriska och sociala 

förhållanden. Vad gäller de organisatoriska och sociala förhållandena ska undersökningen minst 

omfatta: kraven i arbetet för arbetstagarna, om resurserna för arbetet är anpassade för kraven, om 

arbetstidens förläggning kan leda till ohälsa, om det finns arbetsuppgifter och arbetssituationer som är 

starkt psykiskt påfrestande, samt om det finns faktorer som kan ge upphov till kränkande 

särbehandling. 

Vidare ska undersökningen omfatta om arbetstagarna har kännedom om: vilka arbetsuppgifter de ska 

utföra, vilket resultat som ska uppnås med arbetet, om det finns särskilda sätt som arbetet ska utföras 

på och i så fall hur, samt vilka arbetsuppgifter som ska prioriteras när den tillgängliga tiden inte räcker 

till för alla arbetsuppgifter som ska utföras. Riskbedömningen ska dokumenteras skriftligt och det ska 

av den framgå vilka riskerna är och om riskerna är allvarliga eller inte.” (Viss typografisk redigering har 

gjorts av citatet). 
1364 Se Förvaltningsrätten i Stockholm, dom 2018-01-11, mål nr 15884-17. 
1365 Se Gullberg och Rundqvist, Arbetsmiljölagen i lydelse den 1 juli 2018, s. 243. 
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Bland de mer specificerade kraven gällande organisatorisk och social arbetsmiljö 

kan nämnas krav på kunskaper hos arbetstagarna, krav på arbetsformer och arbets-

uppgifter, krav på ensamarbete samt krav på att motverka kränkande särbehandling. 

Hur dessa krav kan genomdrivas rättsligt och därmed innebära ett rättsligt ansvar 

behandlas nedan.  

9.1.3.1 Ansvar för kunskaper hos arbetstagarna 

De generellt tillämpliga kunskapskraven som arbetsgivaren ska se till att arbets-

tagarna uppfyller innehåller inga bestämmelser om sanktionsavgifter eller straff. 

Vissa specificerade kunskapskrav innehåller bestämmelser om sanktionsavgifter. 

Det gäller i fråga om krav på att intyg, tillstånd eller utbildningsbevis ska finnas vid 

utförandet av visst arbete.1366  

Vid överträdelse av de generella kunskapskraven skulle olyckor kunna inträffa 

och ansvar för arbetsmiljöbrott är möjligt om det går att visa på ett samband mellan 

överträdelsen av kraven och fara eller skada. 

Förelägganden som ordagrant motsvarar bestämmelsen i 10 § AFS 2015:4, som 

ställer upp generella villkor om att arbetsgivaren ska se till att arbetstagarna känner 

till hur arbetet är organiserat och hur det ska utföras, har godtagits i flera prövningar 

i förvaltningsrätt.1367 I en förvaltningsrättsdom konstaterade domstolen att föreläg-

gandet innebar att kommunen ålades ”i stort sett att fullgöra de skyldigheter som 

Arbetsmiljöverket utformat i 10 § AFS 2015:4”. 1368 Någon explicit bedömning av 

tydligheten gjordes inte utan det konstaterades bara att kravet inte kunde bedömas 

som särskilt betungande då det i princip överensstämde med kraven i föreskriften. 

Ett annat villkor i föreläggandet upphävdes i samma dom då domstolen fann detta 

 
1366 Exempelvis att låta någon arbeta med motorsåg utan kunskapsintyg, 17 § AFS 2012:1, att låta 

någon använda truckar utan trucktillstånd, 19 § AFS 2006:5, arbetsgivare som sysselsätter personer 

med arbete med asbest utan utbildningsbevis, 36 § AFS 2006:1 eller arbetsgivare som sysselsätter 

personer med visst kemiskt arbete utan utbildningsintyg, 37 e § AFS 2011:19. 
1367 10 § AFS 2015:4 har följande lydelse: 

”Arbetsgivaren ska se till att arbetstagarna känner till 

1. vilka arbetsuppgifter de ska utföra,  

2. vilket resultat som ska uppnås med arbetet,  

3. om det finns särskilda sätt som arbetet ska utföras på och i så fall hur, 

4. vilka arbetsuppgifter som ska prioriteras när tillgänglig tid inte räcker till för alla arbetsuppgifter som 

ska utföras, och 

5. vem de kan vända sig till för att få hjälp och stöd för att utföra arbetet.  

Arbetsgivaren ska därutöver säkerställa att arbetstagarna känner till vilka befogenheter de har enligt 

punkterna 1–5.” 
1368 Förvaltningsrätten i Härnösand, dom 2018-06-26, mål nr 5235-17. 
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alltför otydligt, varför rimligtvis även villkoret som överensstämde med 10 § bedöm-

des utifrån om det var tillräckligt tydligt och precist. 

Det finns också fall om utdömande av vite, där förelägganden som är i det närm-

aste ordagranna återgivelser av 10 § AFS 2015:4, har ansetts tillräckligt tydliga och 

precisa för att kunna ligga till grund för utdömande av vite.1369 Domskälen innehåller 

endast ett kortfattat konstaterande att föreläggandet är tillräckligt tydligt och precist 

för att kunna ligga till grund för utdömande av vite. 

Det finns dock ett avgörande där till och med ett något snävare formulerat före-

läggande som grundade sig i bestämmelsen upphävdes då domstolen ansåg att det 

var ”utformat på ett så allmänt hållet sätt att det är svårt för bolaget att veta vilka 

ytterligare åtgärder man förväntas vidta.”1370 

När det gäller frågan om detta krav kan ställas i ett föreläggande utan att specifi-

ceras så finns det goda skäl för att denna typ av krav ska kunna ställas i föreläggan-

den. Kraven är avgränsade och det finns inte speciellt mycket tolkningsutrymme. 

Möjligtvis kan ifrågasättas vad som menas med att ”arbetstagarna känner till” något. 

Det finns inte heller så många olika åtgärder som kan vidtas för att nå målen i 

bestämmelsen. Om detta krav måste specificeras i ett föreläggande kan det hända att 

arbetsgivarens handlingsutrymme för att nå målet snävas in onödigt mycket. Sam-

mantaget bör kravet i bestämmelsen kunna ställas ordagrant i ett föreläggande utan 

att specificeras. 

Mycket bristfälliga kunskaper hos arbetstagarna bör kunna leda till sådan 

omedelbar fara som kan föranleda att skyddsombud har rätt att stoppa arbetet eller 

att arbetstagarna har rätt att vägra att utföra arbete. 

9.1.3.2 Ansvar för arbetsformer och psykiskt påfrestande arbetsuppgifter 

Det finns inga bestämmelser om straff eller sanktionsavgifter kopplade till kraven 

om arbetsformer och psykiskt påfrestande arbetsuppgifter. Kraven på att begränsa 

bundet eller starkt styrt arbete är framför allt avsedda att genomdrivas genom sam-

verkan mellan parterna.1371 Då kraven inte har konkretiserats i föreskrifter är förut-

sättningarna för genomdrivande genom föreläggande begränsade, även om möjlig-

heten för Arbetsmiljöverket att medverka till lösningar av dessa frågor framhålls i 

förarbetena till arbetsmiljölagen.1372 

 
1369 Se Förvaltningsrätten i Stockholm, dom 2019-03-15, mål nr 2853-18. 
1370 Förvaltningsrätten i Falun, dom 2019-06-26, mål nr 2342-18. 
1371 Se prop. 1976/77:149, s. 211.  
1372 Prop. 1976/77:149, s. 211. 
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När det gäller kraven på att vidta åtgärder för att motverka att arbetsuppgifter 

och arbetssituationer som är starkt psykiskt påfrestande leder till ohälsa hos arbets-

tagarna så är denna bestämmelse ett generellt formulerat utfallskrav. Därför kan 

knappast ett föreläggande som ordagrant motsvarar kravet ställas utan att bryta mot 

tydlighetskravet som ställs på förelägganden. I stället kan förelägganden utfärdas om 

att arbetsgivaren måste utföra undersökningar av vilka arbetsuppgifter och arbets-

situationer som är starkt psykiskt påfrestande.1373 Ett sådant föreläggande om att 

utföra undersökningar kan också kombineras med krav på att göra riskbedömningar. 

Här är knappast fråga om att brott mot reglerna leder till rätt för skyddsombud att 

stoppa arbetet eller för arbetstagarna att vägra att utföra arbetsuppgifter annat än i 

undantagsfall.  

9.1.3.3 Ansvaret för ensamarbete 

Reglerna om ensamarbete innehåller inga bestämmelser om straff eller sanktions-

avgifter.1374 En arbetsgivare som inte uppfyller reglerna skulle kunna orsaka en sådan 

situation att ansvar för arbetsmiljöbrott aktualiseras. Föreläggande om förbud mot 

ensamarbete i vissa fall är möjligt.1375 

Reglerna om ensamarbete är särskilt reglerade när det gäller rätten för skydds-

ombud att stoppa arbetet. För att stoppa ensamarbete krävs endast att det är påkallat 

från skyddssynpunkt för att det ska kunna avbrytas av skyddsombud.1376 Denna 

utökade rätt till skyddsstopp verkar också användas i praktiken. Enligt en under-

sökning av orsakerna till att skyddsombud stoppar arbete angav skyddsombuden att 

ensamarbete hade åberopats som skäl till stoppet i hela 14 procent av fallen. Stoppen 

berodde oftast på risk för rån vid ensamarbete i handeln följt av risk för hot och våld 

inom omsorgsverksamhet.1377 Det bör även vara möjligt för en enskild arbetstagare 

att vägra att utföra arbete som strider mot reglerna om ensamarbete.  

 
1373 I Förvaltningsrätten i Stockholm, dom 2019-01-21, mål nr 15659-17, 15660-17, 15662-17, 15663-

17, 16142-17, 16148-17 och 16252-17 ställdes ett sådant krav av Arbetsmiljöverket men upphävdes då 

kravet redan ansågs uppfyllt av arbetsgivaren, varför ingen prövning av kravet gjordes.  
1374 Att låta minderåriga utföra ensamarbete kan dock i vissa situationer vara straffbart, se 9, 24 §§ AFS 

2012:3, 8 kap. 2 § första stycket 2 p. AML. Se även avsnitt 9.6.2.  
1375 Jfr exempelvis Kammarrätten i Jönköping, dom 2011-02-01, mål nr 437-10 där ensamarbete vid 

en bensinstation nattetid förbjöds om inte vissa villkor var uppfyllda.  
1376 Se 6 kap. 7 § andra stycket AML. Precis som för övriga skyddsstopp krävs att rättelse inte kan 

uppnås genast genom att skyddsombudet vänder sig till arbetsgivaren för att skyddsombudet ska kunna 

avbryta arbetet.  
1377 Steinberg, Skyddsombud i allas intresse, s. 165, 172. 
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9.1.3.4 Ansvar för att motverka kränkande särbehandling 

Kraven om att motverka kränkande särbehandling innehåller inga bestämmelser om 

sanktionsavgifter eller straff. Kravet på att arbetsgivaren ska klargöra att kränkande 

särbehandling inte accepteras i verksamheten, är ett tydligt och precist krav.1378 Det 

kan därmed ställas ordagrant i ett föreläggande.1379 En policy om detta som kommu-

niceras till arbetstagarna bör vara tillräckligt för att uppfylla kravet. Däremot torde 

kravet att arbetsgivaren ska vidta åtgärder för att motverka kränkande särbehandling, 

knappast vara tillräckligt tydligt och precist för att ligga till grund för ett ordagrant 

föreläggande.1380 

Kravet om rutiner för hur kränkande särbehandling ska hanteras är tydliga och 

preciserade varför förelägganden kan utfärdas utan att kravet behöver specificeras 

eller omformuleras.1381 I ett förvaltningsrättsavgörande godtogs ett föreläggande 

som i princip ordagrant svarade mot kravet.1382 I domstolens argumentation konsta-

teras att föreläggandet i stort sett bara innebär ett åliggande att fullgöra de skyldig-

heter som följer av bestämmelsen i AFS 2015:4. På grund av detta anser domstolen 

att föreläggandet inte kan anses särskilt betungande. 

Bestämmelsen har också prövats i ett avgörande som behandlade arbetsmiljön på 

ett gruppboende för äldre personer med psykiska funktionsnedsättningar. Där god-

togs ett föreläggande om att sammanställa, och se till att personalen är väl förtrogen 

med, rutiner till stöd för personalen så att den kan hantera kränkande situationer i 

kontakter med de boendes anhöriga och vänner.1383 

Kränkande särbehandling som utgör trakasserier eller sexuella trakasserier kan 

leda till att diskrimineringsersättning utgår för överträdelsen. Detta gäller både om 

den kränkande särbehandlingen utförs av arbetsgivaren, en ställföreträdare för 

arbetsgivaren eller om arbetsgivaren inte uppfyller sin skyldighet att utreda eller vidta 

åtgärder mot trakasserier eller sexuella trakasserier.1384 Genomdrivandemöjlighet-

 
1378 Kravet återfinns i 13 § första meningen AFS 2015:4.  
1379 Detta har också skett, i föreläggandet från Arbetsmiljöverket (Arbetsmiljöverket, beslut 2017-02-

17, 2016/038876) som låg till grund för utdömande av vite i Förvaltningsrätten i Stockholm, dom 2018-

04-26, mål nr 15405-17 hade ett i princip ordagrant likalydande krav ställts. Detta prövades dock inte 

av domstolen i målet då det var ostridigt att kravet var uppfyllt. 
1380 Kravet återfinns i 13 § andra meningen AFS 2015:4. 
1381 Kravet återfinns i 14 § AFS 2015:4. 
1382 Förvaltningsrätten i Göteborg, dom 2017-06-21, mål nr 6944-16. 
1383 Förvaltningsrätten i Linköping, dom 2018-01-03, mål nr 6548-16. 
1384 Att diskrimineringsersättning ska utgå i dessa fall framgår av 5 kap. 1 § diskrimineringslagen. Enligt 

2 kap. 1 § ska ”[d]en som i arbetsgivarens ställe har rätt att besluta i frågor som rör någon som avses i 

första stycket ska likställas med arbetsgivaren.” 
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erna blir alltså fler om en kränkande särbehandling har samband med någon diskri-

mineringsgrund än om den inte har det. Kränkande särbehandling från arbetsgivar-

företrädare eller underlåtenhet att vidta åtgärder mot kränkande särbehandling kan i 

vissa allvarliga fall betraktas som provocerad uppsägning vilket leder till att anställ-

ningsskyddsregler aktualiseras.1385 Vissa allvarliga överträdelser av reglerna skulle 

också kunna leda till att allmänt skadestånd utgår, då det kan ses som en överträdelse 

av en dold klausul i kollektivavtal.1386 Brott mot reglerna kan leda till rätt för 

skyddsombud att stoppa arbetet eller för arbetstagarna att vägra att utföra 

arbetsuppgifter om det är fråga om allvarliga överträdelser. 

9.1.4 Ansvar för arbetstid och arbetsbelastning 

För överträdelser av reglerna i arbetstidslagen kan straff, skadestånd och sanktions-

avgifter förekomma. Reglerna om maximal veckoarbetstid, vissa skyldigheter att föra 

anteckningar om arbetstid, skyldigheten att lämna besked om arbetstidens förlägg-

ning och bestämmelser om raster är direkt straffsanktionerade.1387 Sanktionsavgift 

kan utgå vid överträdelser av bestämmelser om ordinarie arbetstid, jourtid, övertid 

och mertid samt vid överträdelser av bestämmelser om dygnsvila och veckovila.1388 

En arbetsgivare som tillämpar regler i kollektivavtal i strid med tvingande regler i 

arbetstidslagen blir skadeståndsskyldig för förlusten och ska även betala ideellt 

skadestånd för kränkningen som det innebär.1389 För brott mot arbetstidsregel i 

kollektivavtal gäller att skadestånd kan utgå enligt MBL eller enligt bestämmelserna 

i kollektivavtalet.1390 

Då de flesta bestämmelser i arbetstidslagen är specifikationskrav kan de ligga till 

grund för förelägganden som också är tillräckligt tydliga och precisa. Arbetstids-

frågorna är också ofta reglerade i kollektivavtal och sanktioner som skadestånd för 

brott mot kollektivavtalet kan då aktualiseras.  

9.1.4.1 Ansvar för arbetsbelastning 

Kraven att arbetstagarnas arbetsuppgifter och befogenheter inte ska ge upphov till 

ohälsosam arbetsbelastning och att resurserna ska anpassas till kraven i arbetet är 

inte förenade med sanktionsavgift eller är direkt straffsanktionerade.1391  

 
1385 Se avsnitt 8.3.2. 
1386 Se avsnitt 8.4.3. 
1387 24 § första stycket 1 p. arbetstidslagen och 12 § AFS 1982:17. 
1388 26 § arbetstidslagen.  
1389 24 a § arbetstidslagen.  
1390 54 § MBL, se även 25 § arbetstidslagen.  
1391 Kraven återfinns i 9 § AFS 2015:4.  
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I ett fall från år 2018 har ett föreläggande som i princip var identiskt med formu-

leringen i 9 § AFS 2015:4 underkänts för att det var alltför otydligt då arbetsgivaren 

inte kunde utläsa vilka åtgärder som krävdes för att föreläggandet skulle vara 

uppfyllt.1392 Inte heller ansågs arbetsgivaren kunna utläsa detta mot bakgrund av 

tidigare kontakter mellan Arbetsmiljöverket och arbetsgivaren. Förvaltningsrätten 

tillmätte det faktum att arbetsgivaren redan hade vidtagit en mängd åtgärder för att 

uppfylla kravet viss betydelse. Exakt hur det påverkade bedömningen framgår inte 

med tydlighet, men förvaltningsrätten tycks mena att det var ett tecken på att 

föreläggandet var otydligt. Arbetsgivaren hade vidtagit åtgärder i tron att dessa hade 

varit tillräckliga, vilket kan tolkas som att föreläggandet var otydligt. Domstolen 

nämner i domskälen HFD 2016 ref. 46 och citerar i princip Högsta förvaltnings-

domstolens resonemang om att ett föreläggande inte får vara allmänt hållet och 

generellt på det sätt som utmärker en föreskrift.  

I ett annat mål från år 2018 godtogs ett föreläggande, vilket i princip också var 

identiskt med ordalydelsen av 9 § AFS 2015:4, som tillräckligt precist och tydligt för 

att kunna ligga till grund för ett beslut om utdömande av vite.1393 Resonemanget i 

domen är mycket kortfattat, det utgörs av en lokution som förekommer i de flesta 

mål om utdömande av vite i arbetsmiljöärenden: ”Arbetsmiljöverkets föreläggande 

är lagligen grundat, har vunnit laga kraft och är tillräckligt preciserat för att domsto-

len ska kunna göra en prövning av frågan om vitet bör dömas ut enligt 6 § lagen 

(1985:206) om viten.” Arbetsgivaren i målet tycks inte ha fört fram någon invänd-

ning om att föreläggandet inte ska ha varit tillräckligt tydligt.  

En förklaring till de olika utgångarna i målen kan vara att det mål där föreläggan-

det underkändes var en prövning av ett överklagande av själva beslutet om föreläg-

gande och därmed innebar en mer tydlig överprövning av beslutet än vad ett mål 

om utdömande av vite innebär, där det bakomliggande föreläggandet inte bedöms 

lika ingående.1394 Vid en fullständig prövning, som sker när själva beslutet om före-

läggande prövas, bör inte ett föreläggande av denna typ godtas. Kraven i 9 § är inte 

tillräckligt tydliga och precisa för att kunna ställas ordagrant i ett föreläggande.1395 I 

stället måste kraven i 9 § omvandlas till mer specificerade krav för att kunna ställas i 

ett föreläggande.  

 
1392 Förvaltningsrätten i Härnösand, dom 2018-06-26, mål nr 5235-17. 
1393 Förvaltningsrätten i Stockholm, dom 2018-08-16, mål nr 26711-17.  
1394 För ett utförligt resonemang om vad som kan prövas i ett mål om utdömande av vite, se Lavin, 

Viteslagstiftningen, s. 113 ff. Se även avsnitt 5.9. 
1395 Jfr HFD 2017 ref. 21.  
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Det finns exempel på mer specificerade krav som har godtagits vid domstols-

prövning.1396 I två kammarrättsavgöranden har frågan om socialsekreterares arbets-

mängd berörts.1397 I det ena fallet godtogs förelägganden om att undersöka arbets-

mängden, och utifrån undersökningarna vidta sådana åtgärder att arbetsmängden 

begränsades så att de anställda kunde hinna med arbetsuppgifterna under ordinarie 

arbetstid.1398 Fallet är alltså ytterligare ett exempel på ett avgörande där föreläggan-

den om att vidta åtgärder utifrån undersökningar har godtagits av domstol.1399 I det 

här fallet var de undersökningar och de åtgärder som skulle vidtas utifrån undersök-

ningarna avgränsade. Avgörandet kan ändå kritiserats för att det inte tagit hänsyn till 

den bristande förutsebarheten som ett föreläggande av detta slag innebär. 

Även i det andra fallet godtogs föreläggandet av domstolen.1400 Föreläggandet 

ålade arbetsgivaren att vidta åtgärder för att se till att enskilda handläggare inte 

ansvarade för fler ärenden än som var möjligt att hinna med inom ordinarie arbets-

tid. Hur många ärenden som en handläggare maximalt kunde ansvara för, skulle 

avgöras genom arbetsgivarens undersökningar av arbetssituationen utifrån arbets-

givarens egen viktningsmodell av arbetsbelastning. Även här kan förutsebarheten i 

föreläggandet ifrågasättas då det innebar att arbetsgivaren ålades att utföra åtgärder 

utifrån resultatet av egna undersökningar.1401  

Även andra förelägganden med mer specifika åtgärder för att hantera arbets-

mängd har godtagits i domstol. I två fall från Kammarrätten i Göteborg har lärares 

arbetsmängd behandlats, och arbetsgivaren förelades då att upprätta skriftliga 

prioriteringsordningar för lärarna att följa när de inte hann med alla arbets-

uppgifter.1402  

Det finns vidare några fall där hög arbetsbelastning definierats enligt mätbara 

kriterier. I ett fall från Kammarrätten i Stockholm hade ett landsting förelagts att 

upprätta rutiner för att bedöma riskerna i arbetet för läkare som hade fler än 1 500 

 
1396 Observera att dessa krav inte ställdes med stöd av AFS 2015:4 då de är från tiden innan denna 

föreskrift infördes. Istället är de utfärdade med stöd av AFS 2001:1 om systematiskt arbetsmiljöarbete. 

Inte heller hade HFD 2016 ref. 46 avgjorts, med sin strikta tolkning av föreskriftskravet.  
1397 Kammarrätten i Göteborg, dom 2012-04-19, mål nr 2226-11 och Kammarrätten i Sundsvall, dom 

2012-07-30, mål nr 273-12. 
1398 Kammarrätten i Sundsvall, dom 2012-07-30, mål nr 273-12. 
1399 Jfr avsnitt 9.1.2. 
1400 Kammarrätten i Göteborg, dom 2012-04-19, mål nr 2226-11. 
1401 Jfr avsnitt 9.1.2. 
1402 Kammarrätten i Göteborg, dom 2015-02-04, mål nr 3713-14 och dom 2015-10-07, mål nr 6878-

14. 
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listade patienter.1403 I rutinerna skulle ingå, i de fall åtgärder för att minska arbets-

belastningen inte gick att genomföra omedelbart, att upprätta en handlingsplan. I 

planen skulle framgå vilka åtgärder som skulle vidtas, vem som ansvarade för att 

genomföra åtgärderna och när de senast skulle vara genomförda. Avgörandet är 

intressant då hög arbetsbelastning kvantifierades på ett tydligt sätt genom att det 

sattes en gräns för hur många patienter en läkare fick ha listade hos sig innan 

landstinget var tvunget att vidta åtgärder.  

I ett fall från Förvaltningsrätten i Karlstad gällande arbetsbelastningen för 

omsorgspersonalen användes medelbeläggningen som ett mått på arbets-

belastning.1404 Landstinget hade förelagts att, om medelbeläggningen översteg 90 

procent i mer än tre månader, vidta kortsiktiga åtgärder för att minska arbets-

belastningen. Landstinget skulle se till att arbetsbelastningen inte innebar risk för 

ohälsa, samt redovisa vilka konkreta åtgärder som vidtagits vid varje klinik för att 

minska arbetsbelastningen. Som exempel på sätt att minska arbetsbelastningen 

angavs, något överflödigt kan tyckas, exempelvis att tillföra personella resurser eller 

att minska eller ta bort arbetsuppgifter. Föreläggandet godtogs av domstolen trots 

att landstinget hade vidtagit åtgärder i form av utbildningar, system för patient-

fördelning och nya rutiner, då det inte var visat i målet att några personella resurser 

hade tillförts eller arbetsuppgifter hade minskat.  

I domen kombinerades därmed ett ganska exakt mått på arbetsbelastning med ett 

ganska generellt föreläggande om åtgärder. Det kan jämföras med utgången i en dom 

från Kammarrätten i Göteborg där ett föreläggande om att ”anpassa antalet vård-

platser efter det [faktiska] patientantalet” ansågs för omfattande och opreciserat för 

att kunna ligga till grund för vite.1405 

I ett fall uppkom fråga om de åtgärder som arbetsgivaren vidtagit var tillräckliga 

för att förebygga att arbetstagare i en skola drabbades av ohälsosam arbetsbelastning. 

Det fanns ett tak för den reglerade arbetstiden genom kollektivavtalet och schemat 

sattes i samråd mellan arbetsgivaren och arbetstagaren. Det fanns också ett faktor-

system där kringarbete i samband med undervisningen beaktades. På grund av detta 

och då domstolen inte kunde se att enskilda scheman visade på att de resurser som 

arbetsgivaren tillhandahåll inte var anpassade till kraven i arbetet fanns det fog för 

att inte meddela föreläggande eller förbud i denna fråga.1406 

 
1403 Kammarrätten i Stockholm, dom 2018-02-12, mål nr 1028-17. 
1404 Förvaltningsrätten i Karlstad, dom 2014-03-18, mål nr 2423-13. 
1405 Kammarrätten i Göteborg, dom 2001-05-28, mål nr 6924-2000. 
1406 Förvaltningsrätten i Stockholm, dom 2020-09-25, mål nr 20829-19. Arbetsmiljöverket hade inte 

meddelat föreläggande eller förbud, vilket överklagades av huvudskyddsombudet.  
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I ett regeringsbeslut har frågan om möjligheterna att ställa krav på en arbetsgivare 

i samband med personalneddragningar prövats.1407 Regeringen beslutade att person-

alneddragningar i en kommun inte fick vidtas innan kommunen hade kartlagt kon-

sekvenserna samt gjort en bedömning om förändringen skulle innebära risker för 

olycksfall eller ohälsa. Kartläggningen skulle beskriva hur neddragningen påverkade 

kvarvarande personal i fråga om arbetsuppgifternas innehåll, arbetsmängd och 

arbetstidens förläggning. Detta beslut är ett tydligt exempel på hur arbetsmiljörätten 

kan få inflytande över företagsledningsbeslut och därmed begränsa arbetsgivarens 

beslutanderätt.1408  

Även om förelägganden som ordagrant motsvarar 9 § AFS 2015:4 inte bör kunna 

utfärdas då de inte är tillräckligt tydliga och precisa, så bör krav på mer specifika 

insatser kunna ställas med stöd av definitionerna 4 § i AFS 2015:4, vilket också stöds 

av de avgöranden som har redogjorts för ovan.  

Överträdelse av bestämmelserna om ohälsosam arbetsbelastning leder knappast 

till sådan omedelbar fara för liv och hälsa att skyddsombud kan stoppa arbetet. Inte 

heller kan arbetstagare i normalfallet vägra att utföra arbete med hänvisning till brott 

mot reglerna om ohälsosam arbetsbelastning.  

9.1.4.2 Ansvar för arbetstidens förläggning 

Kravet på arbetsgivaren att vidta de åtgärder som krävs för att motverka att arbets-

tidens förläggning leder till ohälsa hos arbetstagarna är inte belagt med sanktions-

avgift eller direkt straffbelagt.1409 Kravet i bestämmelsen är formulerat som en allmän 

skyldighet och mot bakgrund av de krav på tydlighet och precision som ställs på 

förelägganden kan detta krav knappast ordagrant ställas i ett föreläggande. Inget 

föreläggande som ordagrant ålägger en arbetsgivare att vidta åtgärder för att mot-

verka att arbetstidens förläggning leder till ohälsa hos arbetstagarna har prövats i 

domstol efter införandet av AFS 2015:4. 

Ett fall där en tågoperatör förelades att se till att lokförare och tågvärdar fick 

tillräckligt långa pauser, efter högt två och en halv timmes arbete, för att kunna 

besöka en personaltoalett, har prövas i kammarrätt. Domstolen angav att det var 

tveksamt om det fanns tillräcklig rättslig grund för föreläggandet. Dock prövade inte 

domstolen frågan om föreläggandet var förenligt med legalitetsprincipen då föreläg-

gandet i stället underkändes för att det var oproportionerligt. De negativa effekterna 

som föreläggandet antogs medföra för bolaget stod enligt domstolen inte i rimlig 

proportion till fördelarna det kunde medföra för de anställda.1410  

 
1407 Regeringsbeslut 2005-09-29, N2004/222/ARM. 
1408 Jfr avsnitt 2.2. 
1409 Kravet återfinns i 12 § AFS 2015:4. 
1410 Kammarrätten i Göteborg, dom 2021-06-23, mål nr 6736-20. 
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Även om konkreta ålägganden om att arbetsgivaren ska vidta åtgärder gällande 

arbetstidens förläggning inte alltid godtas vid domstolsprövning av förelägganden 

har domstolar i en mängd fall i vart fall funnit att det är möjligt att förelägga arbets-

givaren att undersöka om arbetstidens förläggning kan orsaka ohälsa och vidta 

åtgärder utifrån undersökningarna samt upprätta en tidsatt handlingsplan över de 

åtgärder som inte vidtas omedelbart. 1411  

I de allmänna råden till bestämmelsen om arbetstidens förläggning ges exempel 

på förläggning av arbetstider som kan medföra ohälsa. Detta kan vara skiftarbete, 

nattarbete, delade arbetspass, övertidsarbete i stor omfattning, långa arbetspass samt 

arbete med stora möjligheter att kunna arbeta på olika tider och platser med förvänt-

ningar på att vara ständigt nåbar.1412  

Även i praxis har mer specifika krav varit föremål för prövning och i flera fall har 

kraven godtagits. Ett regeringsbeslut behandlade busschaufförers arbetstider.1413 Ett 

bussbolag förelades att se till att busschaufförerna gavs möjlighet till schemalagd 

paus efter två timmar. Tidpunkten för paus kunde anpassas när det var ”uppenbart 

lämpligt”, men pausen skulle i normalfallet förläggas på sådana platser att det fanns 

möjlighet att uppsöka toalett eller rastlokal. Föreläggandet kvarstod oförändrat efter 

prövning av regeringen, då kravet på paus efter två timmar var grundat i vetenskap-

liga studier av chaufförers arbetsmiljö.1414  

I en dom från Högsta förvaltningsdomstolen behandlades både arbetstidens 

längd och arbetsuppgifternas innehåll.1415 I målet hade en matbutik förelagts att 

organisera arbetet på ett sådant sätt att varje arbetstagare inte utförde kassaarbete 

mer än en viss del av dagen. Arbetspassen i kassan fick inte heller vara längre än en 

viss tid utan avbrott. Även om butiken invände att föreläggandet innebar ett indirekt 

krav på att införa arbetsrotation för kassapersonal så fann domstolen att föreläggan-

det var lagligen grundat och proportionerligt. Arbetsmiljöverkets föreläggande 

stödde sig på att det fanns föreskrifter som reglerade kassaarbete. Det torde numera 

vara möjligt att utfärda förelägganden som reglerar den maximala längden på arbets-

pass med en och samma arbetsuppgift även i andra liknande situationer då det nu 

 
1411 Se Förvaltningsrätten i Stockholm, dom 2019-01-21, mål nr 15659-17, 15660-17, 15662-17, 15663-

17, 16142-17, 16148-17 och 16252-17, dom 2019-05-16, mål nr 23280-18 och dom 2020-07-24, mål nr 

8033-20. Se även avsnitt 9.1.2 och 9.1.3 rörande förelägganden om undersökningar. 
1412 Allmänna råd till 12 § AFS 2015:4. 
1413 Regeringsbeslut 2002-03-27 II 2, N200/9379/ARM. Se avsnitt 5.4 om den tidigare 

instansordningen i arbetsmiljöärenden.  
1414 Frågan i målet var framför allt om föreläggandet var proportionellt. På grund av att kraven inte var 

absoluta utan kunde frångås i vissa fall ansågs det råda proportionalitet mellan hur ingripande 

åtgärderna var och åtgärdernas syfte. 
1415 RÅ 2002 not. 65. 
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finns generella regler om detta, bland annat i föreskriften om belastnings-

ergonomi.1416 

Det tycks vara svårare att utfärda förelägganden om hur arbetstiden ska fördelas 

mellan olika arbetsuppgifter i yrken där schemaläggning av arbetsuppgifter normalt 

sätt inte förekommer. Ett exempel på det finns i ett regeringsbeslut där Arbetsmiljö-

verket hade förelagt ett landsting att ordna arbetstiden för läkarsekreterarna på ett 

visst sätt.1417 De skulle få ägna 60 procent sammanhängande arbetstid åt eget 

planerat arbete. Regeringen upphävde beslutet i enlighet med yttrande från Arbets-

miljöverket som hade ändrat uppfattning från sitt tidigare beslut om föreläggande. 

Arbetsmiljöverket framförde att med tanke på att patienttillströmningen varierar 

från dag till dag är det svårt att förutse omfattningen på arbetsuppgifter som inte 

kan planeras i förväg. Det ansågs inte lämpligt att ställa krav på att en viss del av 

arbetstiden skulle ägnas åt planerat arbete. Inte heller ansågs det finnas fog för att 

en viss bestämd andel av arbetstiden var särskilt lämplig att ägna åt eget planerat 

arbete. Även om anledningen till att det ursprungliga föreläggandet underkändes inte 

är tydligt angivet i domen, kan det enligt Andersson bedömas vara på grund av att 

föreläggandet brister i tydlighet.1418 Visst stöd finns för detta resonemang, då det är 

svårt att mäta andelen eget planerat arbete blir föreläggandet otydligt och därför svårt 

att uppfylla. Ett alternativt skäl till att underkänna föreläggandet skulle kunna vara 

att kraven inte var lämpliga i förhållande till vad man avsåg att uppnå och att det 

därför var en fråga om bristande proportionalitet. Beslutet visar, oavsett på vilken 

grund föreläggandet underkändes, på svårigheterna att ställa krav på arbetstidens 

användning för att komma åt problem med stress. 

Överträdelser av reglerna om arbetstidens förläggning bör i normalfallet inte 

innebära sådan omedelbar fara att skyddsombud har rätt att stoppa arbetet. Inte 

heller kan arbetstagare i normalfallet vägra att utföra arbete för att det bryter mot 

kraven på arbetstidens förläggning.  

9.1.5 Ansvar för företagshälsovård 

Kraven på att arbetsgivaren ska tillhandahålla den företagshälsovård som arbets-

förhållandena kräver är inte direkt straffsanktionerade eller förenade med sanktions-

avgift. Förelägganden om att arbetsgivaren ska anlita företagshälsovård är möjliga 

att utfärda. Ett exempel på detta är att ett företag förelades att vid uppfyllandet av 

vissa arbetsmiljökrav ”att anlita en expert på belastningsergonomi från företags-

hälsovård eller annan sakkunnig hjälp utifrån”.1419 Målet behandlade frågan om 

 
1416 Se AFS 2012:2. 
1417 Regeringsbeslut 2005-09-29, N2004/222/ARM. 
1418 Se Andersson, Vidta alla åtgärder som behövs, s. 245. 
1419 Kammarrätten i Stockholm, dom 2012-09-28, mål nr 2224-12.  
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utdömande av vite, men även en bedömning av föreläggandets innehåll gjordes. 

Föreläggandet konstaterades vara lagligen grundat och tillräckligt tydligt för att 

kunna läggas till grund för ett beslut om utdömande av vite. Frågan om föreläggan-

dets proportionalitet berördes inte i målet. Överträdelse av kraven kan knappast leda 

till omedelbar och allvarlig fara varför skyddsombud inte kan stoppa arbete som 

bryter mot kraven. Inte heller kan arbetstagare vägra att utföra arbete för att kraven 

på företagshälsovård inte följs. Om överträdelse av kraven har koppling till de reak-

tiva kraven på arbetsanpassning och rehabilitering kan anställningsskyddsregler i 

vissa fall aktualiseras vid överträdelser av kraven.1420 

9.1.6 Ansvar för arbetsanpassning 

Ansvaret för arbetsanpassning kan både beskrivas som ett proaktivt och ett reaktivt 

ansvar. Det ansvar som gäller i förhållande till alla arbetstagare och på organisatorisk 

nivå kan i första hand betraktas som ett proaktivt ansvar. Dessa delar av ansvaret 

behandlas därför här. Det ansvar för arbetsanpassning som uppstår i förhållande till 

en enskild arbetstagare som drabbats av sjukdom eller ohälsa är ett reaktivt ansvar 

och behandlas därför i det avsnittet.1421 

Då det inte finns några sanktionsavgifter eller direkta straffbestämmelser 

kopplade till reglerna om arbetsanpassning är det andra typer av genomdrivande som 

är möjligt. Det rör sig framför allt om procedurkrav varför genomdrivande genom 

föreläggande är möjligt. Förelägganden om att arbetsgivaren ska se till att det finns 

skriftliga rutiner för arbetsanpassning har godtagits i domstol. I rutinerna skulle 

anges hur behovet av arbetsanpassning undersökts och rutinerna skulle också bland 

annat säkerställa att de arbetstagare som behöver arbetsanpassning får det så tidigt 

som möjligt. 1422 Frågan om det är tillräckligt att ha rutiner för arbetsanpassning trots 

att rutinerna inte är dokumenterade också prövats av förvaltningsdomstol. Arbets-

givaren hade vidtagit åtgärder för arbetsanpassning i enlighet med rutiner för arbets-

anpassning som fanns på arbetsplatsen. Såväl Arbetsmiljöverket som domstolen, 

efter överklagade av skyddsombud, fann att arbetsgivarens åtgärder var tillräckliga 

trots att dokumentation saknades.1423 Frågan är vilken betydelse som kan tillmätas 

dessa avgöranden, då de avgjordes när de tidigare föreskrifterna om arbets-

anpassning gällde, i vilka fanns ett krav om skriftlig dokumentation av rutiner om 

 
1420 Se avsnitt 9.7. 
1421 Se avsnitt 9.7.2. 
1422 Förvaltningsrätten i Göteborg, dom 2018-12-03, mål nr 3584-17. Se även Förvaltningsrätten i 

Stockholm, dom 2015-02-25, mål nr 7542-14 där vite för att ej ha uppfyllt ett föreläggande om att 

upprätta rutiner för arbetsanpassning utdömdes. 
1423 Förvaltningsrätten i Stockholm, dom 2015-05-12, mål nr 24812-14.  
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detta behövdes ”med hänsyn till verksamhetens art”.1424 Numera gäller att skriftliga 

rutiner ska finnas för arbetsgivare som har tio eller fler arbetstagare.1425 

I de fall arbetsanpassningen behövs för att uppfylla kraven i diskrimineringslagen 

så kan också diskrimineringsersättning komma att utgå om tillräcklig arbets-

anpassning inte görs. Att inte anpassa arbetet till den enskilde kan i samband med 

uppsägning av en arbetstagare ses som ett brott mot omplaceringsskyldigheten enligt 

7 § andra stycket lagen om anställningsskydd och innebära att uppsägningen 

ogiltigförklaras eller att skadestånd utgår.1426 Överträdelser av reglerna om 

arbetstidens förläggning bör i normalfallet inte innebära sådan omedelbar fara att 

skyddsombud har rätt att stoppa arbetet. Inte heller kan arbetstagare i normalfallet 

vägra att utföra arbete för att det bryter mot kraven på arbetstidens förläggning.  

9.2 Ansvar för arbetsplatsens utformning 

Kraven på arbetsplatsens utformning innehåller inga direkt straffsanktionerade 

regler eller regler som är förenade med sanktionsavgifter. Då reglerna är kopplade 

till förebyggande av fysiska risker kan överträdelser av reglerna ibland leda till fara 

eller olyckor vilket innebär att ansvar för arbetsmiljöbrott kan vara aktuellt. 

Förelägganden för att genomdriva reglerna är möjliga. Föreläggande om att 

bussar ska ha en viss minimitemperatur, vilket var grundat i kravet i 2 kap. 4 § arbets-

miljölagen om att de arbetshygieniska förhållandena ska vara tillfredställande, har 

prövats i ett kammarrättsavgörande om utdömande av vite. I avgörandet godtogs 

kravet om minimitemperatur av domstolen.1427 Då det generella kravet i 2 kap. 4 § 

har godtagits som grund för föreläggande bör även de mer specificerade kraven i 

AFS 2020:1 kunna ligga till grund för förelägganden.1428 

Vissa typer av överträdelser av kraven på arbetsplatsens utformning kan vara så 

allvarliga att skyddsombuds rätt att stoppa arbetet eller arbetstagares rätt att vägra 

att utföra farligt arbete kan aktualiseras. 

 
1424 11 § AFS 1994:1. 
1425 5 § AFS 2020:5. 
1426 Se avsnitt 4.5.3.1. 
1427 Kammarrätten i Stockholm, dom 2019-10-16, mål nr 2148-19. Liknande krav har också tidigare 

upprätthållits vid prövning av överklaganden prövade av regeringen enligt tidigare gällande 

instansordning, se regeringsbeslut 2005-05-18, N2004/2072/ARM och regeringsbeslut 2006-05-24, 

N2005/5803/ARM.  
1428 För genomgång av äldre praxis på området, se Gullberg och Rundqvist, Arbetsmiljölagen i lydelse den 

1 juli 2018, s. 97–103. 
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9.3 Ansvar för användning av utrustning 

Vissa av kraven om användning av utrustning är förenade med sanktionsavgifter. 

Det gäller bestämmelserna om lyftanordningar, provning med över- och undertryck, 

stegar och arbetsbockar, ställningar, truckar, och motorsågar.1429 Att ta bort eller 

sätta en skyddsanordning ur bruk är direkt straffsanktionerat.1430 

Skillnaderna mellan ansvaret för olika typer av utrustning är stora. För viss 

utrustning gäller specifikationskrav som dessutom är förenade med sanktions-

avgifter. För annan utrustning finns endast de mer generella kraven att falla tillbaka 

på. Möjligheterna att formulera förelägganden som är tillräckligt tydliga och precisa 

utifrån kraven på användning av utrustning är goda. Även utifrån det övergripande 

utfallskravet om användning av utrustning kan förelägganden ställas. Dock kan 

arbetsgivare och Arbetsmiljöverket framför allt förväntas ägna uppmärksamhet åt 

de typer av krav som är detaljerade och särskilt de som är förenade med 

sanktionsavgifter.  

Även brott mot de generella reglerna om användning av utrustning kan leda till 

andra sanktioner än förelägganden från Arbetsmiljöverket. Att inte följa reglerna 

skapar ökade risker för olyckor. Om en olycka inträffar på grund av brott mot 

reglerna kan det därför leda till ansvar för arbetsmiljöbrott. Då det handlar om 

fysiska arbetsmiljörisker finns goda förutsättningar att bevisa orsakssambanden 

mellan den bristande efterlevnaden av kraven och olyckan.  

Överträdelser av kraven kan leda till den typ av omedelbar och allvarligt fara som 

ger skyddsombud rätt att stoppa arbetet. Även enskilda arbetstagare kan vägra att 

utföra arbete vid överträdelser av vissa av kraven. 

De typer av utrustning som regleras mer i detalj är sådana typer av utrustning vars 

korrekta användning är särskilt viktig för att förebygga olycksfall. De är också sådan 

utrustning som används mer frekvent i mansdominerade branscher än i kvinno-

dominerade branscher. 

9.4 Ansvar för särskilda arbetsmiljörisker 

När det gäller genomdrivandet av de krav som reglerar särskilda arbetsmiljörisker så 

är genomdrivandemöjligheterna olika mellan de olika typerna av arbetsmiljörisker. 

Ansvaret för särskilda arbetsmiljörisker delas här in i belastningsergonomi, fysika-

liska arbetsmiljörisker, kemiska arbetsmiljörisker, smittrisker och luftföroreningar, 

risk för fall och ras samt våld och hot i arbetsmiljön.  

 
1429 19–20 §§ AFS 2006:7, 20 § AFS 2006:8, 4 § AFS 2004:3, 10, 47 §§ AFS 2013:3, 17 § AFS 2012:1. 
1430 8 kap. 2 § första stycket 4 p. AML. 
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9.4.1 Ansvar för belastningsergonomi 

Det finns inga direkt straffsanktionerade regler eller krav förenade med sanktions-

avgifter på ergonomiområdet. Bestämmelserna om belastningsergonomi kan 

framför allt genomdrivas genom förelägganden. De flesta av kraven är tillräckligt 

preciserade för att kunna ligga till grund för tydliga och precisa förelägganden.  

I förvaltningsdomstol har ett föreläggande med krav på att installera en maskinell 

ramp i nya bussar prövats. De manuella ramperna kunde leda till belastningsskador 

när de användes. Ramp användes någon gång i månaden och kostnaden för att 

utrusta en ny buss med maskinell ram var 50 000 kr och underhållskostnaden skulle 

öka med 43 000 kr. Föreläggandet ansågs inte proportionerligt och upphävdes av 

förvaltningsrätten.1431 

Överträdelser av kraven på belastningsergonomi kan sällan leda till så akuta faror 

eller olyckor att reglerna om arbetsmiljöbrott aktualiseras. Inte heller innebär över-

trädelser sådan omedelbar fara att skyddsombud kan stoppa arbetet eller att arbets-

tagare kan vägra att utföra arbetet med hänvisning till att det utgör farligt arbete.  

9.4.2 Ansvar för fysikaliska arbetsmiljörisker 

I reglerna om artificiell optisk strålning finns bestämmelser om sanktionsavgifter för 

överträdelser av kraven om att laserstrålars bana ska vara inkapslade eller av-

skärmade samt att laserskyddslasögon ska användas i vissa fall.1432 Det finns inga 

direkt straffsanktionerade regler på området. 

Då kraven till stor del består av procedurkrav och specifikationskrav så kan före-

lägganden utfärdas för att genomdriva kraven. Överträdelser av kraven kan också 

leda till risk för olyckor varför bestämmelserna om arbetsmiljöbrott kan aktualiseras. 

Om en arbetsgivare inte följer kraven kan det också ge upphov till den typ av farliga 

situationer som leder till att skyddsombud kan stoppa arbetet och att arbetstagare 

kan vägra att utföra farligt arbete.  

9.4.3 Ansvar för kemiska arbetsmiljörisker 

Flera av kraven om att förebygga kemiska arbetsmiljörisker är förenade med 

sanktionsavgifter. Det handlar bland annat om krav på märkning, utbildningsintyg 

och förbud mot viss hantering utan tillstånd.1433 Även kraven på hur vissa specifika 

kemiska arbetsmiljörisker ska hanteras är förenade med sanktionsavgifter i vissa fall. 

 
1431 Förvaltningsrätten i Stockholm, dom 2012-12-05, mål nr 21265-11, domen överklagades till 

Kammarrätten som beslutade att inte lämna prövningstillstånd, Kammarrätten i Stockholm, beslut 

2013-02-12, mål nr 8998-12. 
1432 17–18 §§ AFS 2009:7. 
1433 Se 20, 37 e, 45 och 47 §§ AFS 2011:19.  
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Sanktionsavgifter kan utgå vid överträdelser kraven på tillstånd, märkning och ut-

bildningsbevis vid arbete med asbest.1434 Även kraven på att riskbedömningar ska 

göras och vissa dokument upprättas i samband med arbete i explosionsfarlig miljö 

är förenade med sanktionsavgifter.1435 Kraven på dokumentation, kontroller och för-

anmälan vid arbete med kvarts är förenade med sanktionsavgifter.1436 Det finns inga 

direkt straffsanktionerade regler på området. 

Många av kraven är specifikationskrav varför förelägganden kan användas för att 

genomdriva kraven på området. Som exempel kan anges att vite dömts ut i ett fall 

där arbetsgivaren underlåtit att uppfylla ett föreläggande om att upprätta skriftliga 

hanterings- och skyddsinstruktioner till personalen om hanteringen av kemiska risk-

källor.1437 Även ett föreläggande om att förteckna, undersöka och riskbedöma alla 

kemiska riskkällor i en verksamhet har godtagits i ett mål om utdömande av vite.1438  

Överträdelser av kraven kan också leda till risk för olyckor varför bestämmelserna 

om arbetsmiljöbrott kan aktualiseras. Överträdelser kan också ge upphov till den typ 

av farliga situationer som leder till att skyddsombud kan stoppa arbetet och att 

arbetstagare kan vägra att utföra farligt arbete. 

9.4.4 Ansvar för smittrisker och luftföroreningar 

Kraven vid arbete som innebär risk för smitta är i vissa fall förenade med sanktions-

avgifter. Det gäller kraven på dokumentation vid exponering för vissa smittämnen, 

kravet på speciella avfallsbehållare för vassa föremål och kravet på anmälan innan 

arbete med vissa smittämnen påbörjas.1439 Det finns inga direkt straffsanktionerade 

bestämmelser på området. 

Kraven gällande smittrisker och luftföroreningar är till stora delar specifikations-

krav varför de kan ligga till grund för tydliga och precisa förelägganden. Exempelvis 

har ett förbud från Arbetsmiljöverket mot att utföra arbetsuppgifter på ett särskilt 

boende, inom en meter från boende som misstänktes eller konstaterades vara 

smittade av covid-19, utan att arbetstagarna använde viss skyddsutrustning upprätt-

hållits i domstol.1440 Även förbud mot att framföra buss i linjetrafik om inte vissa 

smittskyddsåtgärder var vidtagna har upprätthållits i domstol. Åtgärderna bestod 

bland annat i att passagerare inte fick släppas in eller av via den främre dörren och 

 
1434 10–12, 33 och 36 §§ AFS 2006:1. 
1435 7, 16 och 18 §§ AFS 2003:3. 
1436 9, 20, 27 §§ AFS 2015:2. 
1437 Förvaltningsrätten i Stockholm, dom 2017-04-04, mål nr 11855-16. 
1438 Förvaltningsrätten i Stockholm, dom 2020-08-26, mål nr 28427-19. 
1439 11, 15, 29 §§ AFS 2018:4.  
1440 Förvaltningsrätten i Falun, dom, 2020-09-14, mål nr 3041-20.  



 

 309 

att de två främsta stolsraderna skulle vara avspärrade. Villkoren ansågs motiverade 

och proportionerliga trots att bolaget invänt att alternativa sätt att skydda förarna 

från smitta, såsom uppsättning av skyddsplastskivor, var möjligt.1441  

Överträdelser av kraven kan också leda till risk för olyckor varför bestämmelserna 

om arbetsmiljöbrott kan aktualiseras. Överträdelser kan också ge upphov till den typ 

av farliga situationer som leder till att skyddsombud kan stoppa arbetet och att 

arbetstagare kan vägra att utföra farligt arbete. Exempelvis upprätthöll en förvalt-

ningsrätt, under covid-19 pandemin, ett stopp av patientnära arbete inom en meters 

avstånd med risk för droppsmitta på ett äldreboende om inte vissa typer av 

andningsmasker eller munskydd användes.1442 

9.4.5 Ansvar vid risk för fall och ras 

De allmänna reglerna om hur arbete ska utföras för att förebygga risk för fall eller 

ras innehåller inga bestämmelser om sanktionsavgifter. När det gäller bygg- och 

anläggningsarbete är överträdelser av kraven på fallskydd belagda med sanktions-

avgift.1443 Inga bestämmelser på området är direkt straffsanktionerade. Kraven på 

området är till stor del specificerade utfallskrav och kan därför ligga till grund för 

precisa och tydliga förelägganden. 

Överträdelser av kraven kan också leda till risk för olyckor varför bestämmelserna 

om arbetsmiljöbrott kan aktualiseras. Överträdelser kan också ge upphov till den typ 

av farliga situationer som leder till att skyddsombud kan stoppa arbetet och att 

arbetstagare kan vägra att utföra farligt arbete. 

9.4.6 Ansvar för våld och hot i arbetsmiljön 

Det finns inga bestämmelser om sanktionsavgifter eller direkt straffsanktionerade 

regler när det gäller våld och hot i arbetsmiljön. Kraven på de åtgärder som ska vidtas 

för att förebygga våld och hot i arbetsmiljön är framför allt procedurkrav och bör 

därför kunna ligga till grund för förelägganden. Bland annat har ett föreläggande om 

att en butik ska införskaffa ett slutet kontanthanteringssystem för att förebygga 

rånrisk ställts av Arbetsmiljöverket och upprätthållits vid prövning i kammarrätt.1444 

 
1441 Förvaltningsrättens i Falun, dom 2020-07-01, mål nr 1966-20. Domen överklagades men inget 

prövningstillstånd meddelades, Kammarrätten i Sundsvall, beslut 2020-11-03, mål nr 1999-20. 
1442 Förvaltningsrätten i Falun, dom 2020-10-09, mål nr 2597-20. 
1443 60 a § AFS 1999:3. 
1444 Kammarrätten i Göteborg, dom 2011-11-18, mål nr 6643-10. 
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Överträdelser av kraven kan också leda till risk för olyckor varför bestämmelserna 

om arbetsmiljöbrott kan aktualiseras.1445 När kraven inte efterlevs kan det också ge 

upphov till den typ av farliga situationer som leder till att skyddsombud kan stoppa 

arbetet och att arbetstagare kan vägra att utföra farligt arbete. Detta gäller särskilt 

när det farliga arbetet bedrivs som ensamarbete.1446 

9.5 Ansvar för särskilda arbetsuppgifter 

När det gäller kraven på förebyggande av risker som uppkommer vid vissa speciella 

arbetsuppgifter kan i vissa fall sanktionsavgifter utgå vid överträdelser av kraven. 

Däremot finns inga direkt straffsanktionerade regler på området. De typer av 

arbeten som har sanktionsavgifter kopplade till kraven är bygg- och anläggnings-

arbete, berg- och gruvarbete, dykeriarbete, rök- och kemdykning samt smältning och 

gjutning av metall.1447 Kraven som är sanktionsavgiftsbelagda rör bland annat 

dokumentation, planer och kontroller men också förbud mot arbete i vissa fall. 

Många av kraven är procedurkrav eller specifikationskrav som kan ligga till grund 

för tydliga och precisa förelägganden. Som exempel på förelägganden om arbete 

med särskilda arbetsuppgifter som har prövats av domstol kan anges ett rättsfall där 

ett föreläggande grundat i AFS 2008:17 Arbete med djur bedömdes.1448 Föreläggan-

det innehöll villkor om att arbetstagare som arbetar med tjurar ”ska ha sådana 

kunskaper om tjurarnas egenskaper, beteendemönster och reaktioner i olika situat-

ioner att arbetet kan utföras utan risk för ohälsa eller olycksfall”. Det innehöll också 

villkor om att vid hantering av tjurar så ska ”[t]jurarna […] inte dela på samma ut-

rymme. Om de står i var sitt utrymme ska de inte kunna stå mitt emot varandra.” 

Villkoren ansågs inte tillräckligt klart preciserade och tydliga för att kunna ligga till 

grund för ett föreläggande. Domen visar på att även om kraven i en föreskrift är 

tydliga så måste de också omvandlas till tydliga villkor i ett föreläggande för att 

föreläggandet ska vara giltigt. 

Överträdelser av kraven kan också leda till risk för olyckor varför bestämmelserna 

om arbetsmiljöbrott kan aktualiseras. Exempelvis har 3 § AFS 2008:17 om att an-

ordningar ska vara dimensionerade och underhållas så att arbete med djuren erbjuder 

 
1445 Se exempelvis Svea Hovrätt, dom 2015-09-18, mål nr B 1873-15, som behandlade en kriminal-

vårdare som dödades av en intagen.  
1446 Se avsnitt 9.1.3.3. 
1447 7, 8, 12, 147, 60 a §§ AFS 1999:3 Byggnads- och anläggningsarbete, 27, 52 §§ AFS 2010:1 Berg- 

och gruvarbete, 25 § AFS 2010:16 Dykeriarbete, 16 § AFS 2007:7 Rök- och kemdykning, 27–28, 30 §§ 

AFS 1997:5 Smältning och gjutning av metall.  
1448 Kammarrätten i Stockholm, dom 2018-10-31, mål nr 3276-18.  
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betryggande säkerhet legat till grund för en fällande dom om arbetsmiljöbrott.1449 

När kraven inte efterlevs kan det också ge upphov till den typ av farliga situationer 

som leder till att skyddsombud kan stoppa arbetet och att arbetstagare kan vägra att 

utföra farligt arbete. 

9.6 Individinriktat ansvar 

De individinriktade proaktiva kraven innehåller vissa krav som är förenade med 

sanktionsavgifter eller som är direkt straffsanktionerade. De är också i allmänhet 

procedurkrav eller specifikationskrav som kan ligga till grund för tydliga och precisa 

förelägganden. Det individinriktade ansvaret delas här in i ansvaret för medicinska 

kontroller, minderåriga respektive för gravida och ammande arbetstagare. 

9.6.1 Ansvar för medicinska kontroller 

Kraven på medicinska kontroller är förenade med sanktionsavgifter i vissa fall. Det 

gäller för kraven att tjänstbarhetsintyg krävs för vissa arbeten och att biologiska 

exponeringskontroller ska göras av arbetstagare i vissa fall och om biologiska 

exponeringskontroller inte har utförts eller om kontrollerna visar på att halter av 

vissa ämnen har överskridits.1450  

Då området är reglerat genom tydligt formulerade procedurkrav är det möjligt att 

utfärda förelägganden för att genomdriva kraven. Direkta skador eller sjukdomar 

skulle kunna orsakas av överträdelser av kraven vilket skulle kunna leda till ansvar 

för arbetsmiljöbrott. Dock rör det sig till stor del om skador som kan uppkomma 

genom långtidseffekter varför det kan finnas svårigheter i att bevisa samband mellan 

överträdelsen och skadan eller sjukdomen. 

Att inte utföra medicinska kontroller inför visst arbete skulle kunna ge upphov 

till sådan omedelbar fara att arbete kan stoppas. Även enskilda arbetstagare bör 

kunna vägra visst arbete om kraven inte uppfylls.  

9.6.2 Ansvar för minderåriga 

Förbuden mot att låta minderåriga utföra vissa arbeten är ett av de få områden där 

direkt straffsanktion är föreskriven. Exempelvis kan en arbetsgivare som låter en 

minderårig utföra vissa riskfyllda arbetsuppgifter som ensamarbete, utföra arbete 

som kräver stort ansvarstagande eller som är fysiskt eller psykiskt tungt eller som 

låter yngre barn utföra arbete i annat än vissa speciella fall, straffas med böter.1451 

 
1449 Mora tingsrätt, dom 2020-05-25, mål nr 1512-17. 
1450 18, 20 §§ AFS 2019:3. 
1451 Se 9, 11–12, 14 §§ AFS 2012:3.  
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Böter kan även utgå vid överträdelser av de särskilda arbetstidsreglerna som gäller 

för minderåriga.1452 Det finns inga bestämmelser om sanktionsavgifter för över-

trädelser av minderårigreglerna.  

Överträdelser av reglerna bör i de flesta fall inte leda till sådan akut fara att ansvar 

för arbetsmiljöbrott kan förekomma. Kraven kan till stor del ligga till grund för 

förelägganden. Att märka är att om straffsanktionerade krav ställs i ett föreläggande 

så bortfaller möjligheterna till straffrättsligt ansvar för brott mot kraven.1453 De flesta 

överträdelserna av kraven bör inte ge upphov till sådan omedelbar och allvarligt fara 

att arbetet kan stoppas av skyddsombud. Dock kan brott mot reglerna om ensam-

arbete kunna leda till att arbetet stoppas.1454 Behovet av skyddstopp för regler som 

redan är straffsanktionerade kan dock ifrågasättas. En enskild arbetstagare bör 

kunna vägra att utföra arbete som strider mot kraven.  

9.6.3 Ansvar för gravida och ammande 

Kraven på att gravida och ammande arbetstagare inte får sysselsättas i blyarbete eller 

att gravida och nyförlösta inte får utföra nattarbete i vissa fall är förenat med 

sanktionsavgifter.1455 Det finns inga direkt straffsanktionerade regler på området. Då 

området är reglerat genom tydligt formulerade procedurkrav och specifikationskrav 

är det möjligt att utfärda förelägganden för att säkra efterlevnaden av kraven. Ett 

föreläggande om att upprätta rutiner för hur undersökningar av arbetsmoment och 

riskbedömningar ska ske när en arbetstagare som är gravid eller ammar är sysselsatt 

med en viss arbetsuppgift har godtagits i domstol.1456 

Direkta skador eller sjukdomar skulle kunna orsakas av överträdelser av kraven 

vilket kan leda till ansvar för arbetsmiljöbrott. Dock rör det sig till stor del om skador 

som kan uppkomma genom långtidseffekter varför det kan vara svårt att bevisa 

orsakssamband mellan överträdelsen och skadan eller sjukdomen. Om tydliga risker 

för skada på foster, barn, gravida eller ammande arbetstagare uppkommer på grund 

av överträdelser av kraven kan arbetet stoppas av skyddsombud och arbetstagare 

kan vägra att utföra arbetet. Då en bristande arbetsmiljö för gravida och ammande i 

vissa fall kan ha koppling till särbehandling på grund av kön kan även 

diskrimineringsersättning aktualiseras.1457 

 
1452 16–22 §§ AFS 2012:3. 
1453 Gäller brott mot arbetsmiljölagen, se 8 kap. 2 § andra stycket AML. Ansvar för arbetsmiljöbrott är 

fortfarande möjligt.  
1454 Jfr rätten att stoppa ensamarbete enligt 6 kap. 7 § andra stycket AML.  
1455 8-9 §§ AFS 2007:5. Med nyförlösta avses här den som har fött barn de senaste 14 veckorna, jfr 9 

§ första stycket AFS 2007:5.  
1456 Förvaltningsrätten i Stockholm, dom 2017-03-22, mål nr 24126-16, (utdömande av vite). 
1457 Se avsnitt 8.4.4. 
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9.7 Reaktivt ansvar för genomförandet av rehabiliteringsåtgärder 

Det reaktiva ansvaret består av ansvaret att vidta rehabiliteringsåtgärder och 

arbetsanpassningsåtgärder när en arbetstagare drabbas av sjukdom eller annan 

ohälsa. Ansvaret delas här in i det organisatoriska ansvaret, det vill säga ansvaret för 

att ha en organisation och rutiner för rehabilitering och arbetsanpassning respektive 

ansvaret på individnivå, det vill säga ansvaret för den enskilde arbetstagarens 

rehabilitering och arbetsanpassning.  

9.7.1 Reaktivt ansvar på organisatorisk nivå 

Det finns inga direkta sanktioner kopplade till bestämmelserna om rehabilitering i 

arbetsmiljölagen och socialförsäkringsbalken. Det är inte heller möjligt för den 

enskilde arbetstagaren att på rättslig väg tvinga arbetsgivaren att vidta rehabiliterings-

åtgärder.1458 Bestämmelserna kan dock ligga till grund för ingripanden från Arbets-

miljöverket. I förarbetena framhålls att ingripanden från Arbetsmiljöverket ska 

utföras i samverkan med Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.  

Yrkesinspektionens [numera Arbetsmiljöverkets, min anm.] tillsyn skall alltså avse ar-

betsmiljön och rehabiliteringsverksamheten i sin helhet, inte enskilda rehabiliterings-

ärenden. Inspektionen kan ingripa om arbetsmiljön behöver åtgärdas för att, enligt 

kraven i arbetsmiljölagen, anpassas efter en enskild arbetstagares behov. Vid tillsynen 

av rehabiliteringsarbetet är det yrkesinspektionens uppgift att se till att det finns ett 

organiserat arbete, rutiner, resurser m.m. Underlag för sådana inspektioner bör inhäm-

tas från försäkringskassan och arbetsförmedlingen. Kassan kommer också att veta i 

vilken utsträckning rehabiliteringsutredningar görs och om de uppfyller de kvalitets-

krav man kan ställa på sådana utredningar. Arbetsförmedlingen kan bedöma om 

personalomsättningen är ovanligt hög, vilket kan vara en annan varningssignal om 

brister i arbetsmiljö och rehabilitering. Vid en samlad genomgång av verksamheten 

från olika utgångspunkter kan brister som tidigare "fallit mellan stolarna" lättare upp-

täckas.1459 

Uttalandet visar på att lagstiftaren hade en föreställning om att ingripanden skulle 

ske regelbundet. I praktiken är det ovanligt att Arbetsmiljöverket ingriper i frågor 

som har med arbetsanpassning och rehabilitering att göra. I en analys av Arbets-

miljöverkets tillsyn, undersöktes hur många krav på arbetsanpassning som ställdes 

 
1458 Arbetstagarens bristande möjligheter att göra sin rätt gällande framhålls även i prop. 2006/07:59, 

s. 16. 
1459 Prop. 1990/91:140, s. 50 f.. 
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på arbetsgivarna i inspektionsprotokoll, inspektionsmeddelanden och föreläggan-

den.1460 Av den totala andelen krav så utgjorde kraven på arbetsanpassning och 

rehabilitering mellan 0,4-1,2 % under den undersökta perioden, år 2011 till 2016. I 

rapporten framhålls emellertid att det är sannolikt att vissa krav på arbetsanpassning 

och rehabilitering ställs utifrån föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete och 

därför inte är med i statistiken.1461 Den största andelen krav handlar om åtgärder för 

att anpassa arbetssituationen till den enskilde.1462  

Det är alltså ovanligt att Arbetsmiljöverket förelägger en arbetsgivare att vidta 

åtgärder för att uppfylla kraven om att ha en organisation för arbetsanpassning och 

rehabilitering, trots att det enligt förarbetena var just sådana krav, och inte krav på 

individuella anpassningar, som borde ställas. Arbetsmiljöverket har inte prioriterat 

inspektioner avseende arbetsanpassning och rehabilitering och inte heller har några 

riktade inspektionsinsatser genomförts på området.1463 

Bestämmelserna om aktiva åtgärder i diskrimineringslagen är inte heller de direkt 

sanktionerade. Diskrimineringsombudsmannen har dock möjlighet att framställa ett 

yrkande om att förelägga en arbetsgivare vid vite att vidta åtgärder.1464 Diskrimine-

ringslagens sanktionsmöjligheter när det gäller aktiva åtgärder liknar därmed de 

sanktionsmöjligheter som finns i arbetsmiljölagen. 

De krav som ställs på rehabiliteringsverksamheten på organisatorisk nivå har i ett 

fåtal fall prövats av förvaltningsrätter.1465 Då praxis saknas från högsta instans får 

dessa avgöranden illustrera hur bedömningen kan se ut i den rättsliga praktiken.  

Ett föreläggande enligt följande formulering har ansetts godtagbart och låg till 

grund för att domstolen dömde ut vite:  

Ni ska ta fram rutiner som beskriver hur ni organiserar och bedriver er verksamhet 

med arbetsanpassning och rehabilitering för era arbetstagare, så att rehabiliterings- och 

anpassningsbehov upptäcks så tidigt som möjligt och att åtgärder för att tillgodose 

 
1460 Arbetsmiljöverket, Rapport: Analys av tillsynsresultaten avseende arbetsgivarens anpassnings- och 

rehabiliteringsarbete, 2016/057998, 2017-02-07. 
1461 Arbetsmiljöverket, s. 4. 
1462 Arbetsmiljöverket, s. 2. 
1463 I vart fall enligt Arbetsmiljöverkets rapport från år 2017, Arbetsmiljöverket, s. 4.  
1464 4 kap. 5 § diskrimineringslagen. Framställan görs till Nämnden mot diskriminering. Om diskrimi-

neringsombudsmannen inte använder sig av denna möjlighet så finns också en möjlighet för central 

arbetstagarorganisation bunden av kollektivavtal att göra framställan om aktiva åtgärder. 
1465 Utifrån sökningar i databasen JUNO, se mer om vilket material som ingår i denna databas i avsnitt 

1.4. 
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dessa behov genomförs. Av rutinerna ska även framgå vem/vilka som har ansvaret 

för arbetsanpassnings- och rehabiliteringsfrågorna inom er verksamhet.”1466 

Domstolen fann att bolaget inte ”infört någon rutin för att beskriva hur bolaget 

organiserat arbetet med arbetsanpassning och rehabilitering”. Vitet dömdes ut.1467 

Det är svårt att dra några säkra slutsatser av ett fåtal förvaltningsrättsavgöranden. 

Avgörandena pekar dock på att det är rättsligt möjligt för Arbetsmiljöverket att 

utfärda förelägganden för att genomdriva de ganska generellt formulerade kraven på 

organisationens utformning.1468 Dock verkar det vara mycket ovanligt att Arbets-

miljöverket ställer sådana krav i förelägganden.1469 Det betyder emellertid inte att det 

är helt riskfritt för en arbetsgivare att inte uppfylla de organisatoriska kraven. Ett 

bristande organisatoriskt arbete kan också leda till att de åtgärder som ska göras i det 

enskilda fallet inte utförs. Bristande åtgärder i det enskilda fallet kan leda till andra 

rättsliga konsekvenser eftersom det inte bara kan ha betydelse i förvaltningsrättsligt 

hänseende utan även i en eventuell arbetsrättslig bedömning av om en uppsägning 

är sakligt grundad eller inte.1470 

9.7.2 Reaktivt ansvar för den enskilde arbetstagaren 

Arbetsgivarens ansvar för rehabilitering och arbetsanpassning avseende den enskilde 

arbetstagaren kan beskrivas som ett samspel mellan olika offentligrättsliga och civil-

rättsliga regler. Kraven enligt socialförsäkringsbalken har inga i socialförsäkrings-

balken angivna sanktioner, utan är avsedda att genomdrivas genom ingripanden från 

Arbetsmiljöverket. Brott mot reglerna i såväl socialförsäkringsbalken och arbets-

miljölagen som Arbetsmiljöverkets föreskrifter kan leda till att Arbetsmiljöverket 

genomför inspektioner och i vissa fall förelägger arbetsgivaren att vidta åtgärder för 

att uppfylla reglerna. Då föreskriften om arbetsanpassning framförallt innehåller 

krav på arbetsgivarens organisation framstår möjligheterna för Arbetsmiljöverket att 

utfärda förelägganden om rehabilitering eller arbetsanpassning avseende en enskild 

arbetstagare därför som begränsade.  

 
1466 Förvaltningsrätten i Stockholm, dom 2015-02-25, mål nr 7542-14, citatet kommer från 

Arbetsmiljöverkets beslut om föreläggande, Arbetsmiljöverket, beslut 2013-06-11, IMÖ 2012/40219, 

s. 2.  
1467 Förvaltningsrätten i Stockholm, dom 2015-02-25, mål nr 7542-14. 
1468 Märk dock att flera av fallen är från tiden före HFD 2016 ref. 46, se avsnitt 5.3 om betydelsen av 

detta rättsfall.  
1469 Arbetsmiljöverket, Rapport: Analys av tillsynsresultaten avseende arbetsgivarens anpassnings- och 

rehabiliteringsarbete, 2016/057998, 2017-02-07. 
1470 Se nedan, se även avsnitt 8.3. 
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Om en arbetsgivare inte upprättar en plan för återgång i arbete i tid så finns det 

ingen direkt sanktion som kan drabba arbetsgivaren. Tanken är i stället att om planer 

eller åtgärder inte genomförs eller om de är mycket bristfälliga bör detta anmälas till 

Arbetsmiljöverket av Försäkringskassan.1471 Arbetsmiljöverket kan då förelägga 

arbetsgivaren att vidta åtgärder för att säkerställa att arbetsgivaren har en organisat-

ion för att hantera rehabiliteringsfrågor. 1472 En arbetsgivare som underlåter att göra 

en plan i tid riskerar därför ingen omedelbar sanktion. Om Försäkringskassan 

meddelar Arbetsmiljöverket att planen inte har inkommit i tid så dröjer det troligen 

innan ett föreläggande har utfärdats och ett eventuellt vite kan komma i fråga.1473 En 

annan sak är att uppsägningar på grund av bristande arbetsförmåga orsakad av sjuk-

dom i de flesta fall knappast kan anses sakligt grundade om arbetsgivaren inte har 

upprättat en plan för återgång i arbete. Att denna plan enbart är försenad är 

emellertid inte skäl nog för att en uppsägning på grund av sjukdom inte ska anses 

vara sakligt grundad.  

Här kan noteras att sanktionsmöjligheterna mot arbetstagare som inte uppfyller 

sina skyldigheter att delta i rehabiliteringsarbetet är betydligt mer omfattande än de 

offentligrättsliga sanktionsmöjligheterna mot arbetsgivaren.1474 Rätten på området 

verkar styras av en bakomliggande värdering att det är viktigare att kontrollera 

arbetstagarens agerande än arbetsgivarens agerande. Det kan tyckas något för-

vånande då det kan förväntas att arbetstagarens egenintresse av att delta i 

rehabiliteringsarbetet är större än arbetsgivarens, som ju kan vilja ersätta arbets-

tagaren för att undvika att behöva genomgå en kostsam rehabiliterings- och arbets-

anpassningsprocess. 

Trots att det sällan förekommer ingripanden från Arbetsmiljöverket, eller andra 

arbetsmiljörättsliga sanktioner, har rehabiliteringsansvaret i individfall prövats 

många gånger i domstol. Framför allt har det aktualiserats i samband med civilrätts-

liga prövningar av om en arbetsgivare har haft saklig grund att säga upp en arbets-

tagare som lider av sjukdom.1475 

 
1471 Prop. 2017/18:1, Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning, utgiftsområde 10, s. 70. 
1472 Om Arbetsmiljöverkets förelägganden se avsnitt 5. 
1473 Rätten för Försäkringskassan att begära in uppgifter som behövs för tillämpningen av 

socialförsäkringsbalken (SFB) är knappast aktuella i detta fall, se 110 kap. 14, 31 §§ SFB. Överträdelser 

av uppgiftsskyldigheten kan leda till penningböter, 115 kap. 4 § SFB. 
1474 Om arbetstagare inte medverkar i rehabiliteringsarbete kan det leda till att ersättningen från 

Försäkringskassan dras in eller minskas, se 110 kap. 57 § SFB, förutom de arbetsrättsliga 

konsekvenserna vilka redogjorts för i avsnitt 4.5.3.4. 
1475 Se avsnitt 4.3. 
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I avgörandet av om en uppsägning har varit sakligt grundad eller ej ingår en 

bedömning av om arbetsgivaren har uppfyllt sin rehabiliteringsskyldighet enligt 

arbetsmiljölagen och socialförsäkringsbalken.1476 Så även om rehabiliteringsansvaret 

sällan är föremål för ingripanden från Arbetsmiljöverket i form av förelägganden är 

det inte uteslutet att sanktioner följer vid överträdelser av kraven. 

Det är först när en arbetsgivare anser att en arbetstagare på grund av sin sjukdom 

inte längre kan utföra något arbete av betydelse för arbetsgivaren och därför sägs 

upp som rättsliga konsekvenser av bristfällig rehabilitering aktualiseras. Om det inte 

kan uteslutas att arbetstagaren skulle kunna utföra arbete av betydelse om tillräckliga 

rehabiliterings- och arbetsanpassningsåtgärder vidtas kan Arbetsdomstolen ogiltig-

förklara uppsägningen. Även skadestånd kan komma i fråga. I vissa fall skulle 

bristande rehabiliterings- och arbetsanpassningsåtgärder bedömas som en fram-

provocerad uppsägning eller vara i strid med grunderna för lagen om anställnings-

skydd.1477 

Arbetsgivarens skyldigheter att vidta reaktiva åtgärder består av utfallskrav, 

procedurkrav och allmänna skyldigheter. Dessa har fått ett mer konkret innehåll 

genom att de har tillämpas som en del av bedömningen av om en uppsägning är 

sakligt grundad enligt 7 § lagen om anställningsskydd. Genom praxis från Arbets-

domstolen har innebörden av de reaktiva kraven i en mängd olika situationer 

klarlagts. Trots att denna praxis inte gäller frågan om vilka förelägganden som kan 

ställas på arbetsgivaren, är den vägledande för vilka åtgärder som är proportionerliga 

att förelägga en arbetsgivare att vidta. Även om åtgärderna kan anses proportioner-

liga att förelägga en arbetsgivare att vidta finns det inget uttalat föreskriftsstöd för 

Arbetsmiljöverket att utfärda förelägganden om rehabilitering eller arbetsanpassning 

avseende en enskild arbetstagare. I stället är det anställningsskyddsreglerna som 

verkar starkast för att genomdriva reglerna.1478 Här är värt att notera att då 

anställningsskyddslagen inte är tillämplig för arbetstagare som är anställda för att 

utföra arbete i arbetsgivarens hushåll så har också arbetsgivaren ett mycket mer 

begränsat rehabiliteringsansvar för denna kategori arbetstagare.1479  

En arbetsgivare som inte uppfyller rehabiliterings- och arbetsanpassningskraven 

kan i princip inte säga upp en arbetstagare på grund av sjukdom. I dessa fall kan 

arbetstagaren själv eller genom sin arbetstagarorganisation driva frågan om det 

bristande rehabiliterings- eller arbetsanpassningsarbetet. Uppsägningar som inte är 

 
1476 Att ändringar av andra lagar än lagen om anställningsskydd kan ha betydelse av vad som är att 

anses som saklig grund för uppsägning framgår av prop. 1990/91:140, s. 52 samt AD 1993 nr 42.  
1477 Jfr AD 1982 nr 99.  
1478 Det finns dock svårigheter även med genomdrivande av anställningsskyddsregler, i vart fall i 

praktiken, se SOU 2012:62, Uppsägningstvister, särskilt s. 65–75. 
1479 Att husligt arbete inte omfattas av LAS framgår av 1 § andra stycket 3 p. LAS. 
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sakligt grundade kan ogiltigförklaras och skadestånd kan utgå. Då ansvaret är nära 

kopplat till anställningsförhållandet är det inte lika starkt i förhållande till tids-

begränsat anställda som till tillsvidareanställda. Genom att kraven på rehabiliterings- 

och arbetsanpassningsåtgärder i vissa fall kan genomdrivas civilrättsligt blir ansvaret 

mer omfattande än det hade varit om kraven enbart hade kunnat genomdrivas 

genom förelägganden från Arbetsmiljöverket. 

Reglerna om att en plan för återgång i arbete ska upprättas är ett tydligt 

procedurkrav. Det får också anses innefatta ett krav på att planen ska upprättas 

skriftligt även om detta inte uttryckligen framgår av bestämmelserna i social-

försäkringsbalken. Reglerna innehåller därför också ett specifikationskrav, att planen 

ska upprättas i viss form. Kravet på att arbetsgivaren ska upprätta en plan för åter-

gång i arbete innebär en viss skärpning av arbetsgivarens ansvar att utreda 

rehabiliteringsåtgärder. På grund av de bristande sanktionsmöjligheterna är det dock 

inte säkert att kravet får avsedd effekt. 

Rehabiliteringsansvaret enligt socialförsäkringsbalken ska ses mot bakgrund av 

att socialförsäkringsbalkens regler syftar till att den enskilde så snabbt som möjligt 

ska återgå i arbete. Det allmänna har ett starkt intresse av att tiden för sjukfrånvaro 

blir så kort som möjligt, då kostnaderna för sjukskrivingar till stor del hamnar på det 

allmänna. Förutom att kostnaderna för hälso- och sjukvård, inklusive kostnader för 

medicinska rehabiliteringsinsatser, till allra största delen bekostas av det allmänna så 

betalar det allmänna även ut ekonomisk ersättning vid sjukdom. Fördelningen av 

kostnaderna för sjukfrånvaro ser ut så att den enskilde arbetstagaren står för hela 

kostnaden för den första dagens sjukfrånvaro och för delar av kostanden för dagarna 

efter det. Arbetsgivaren betalar sjuklön med cirka 80 procent av lönen under dag 2–

14.1480 I samband med att reglerna infördes angavs att arbetsgivarens ansvar att utge 

sjuklön skulle innebära ett starkt incitament för arbetsgivarna att hantera korttids-

frånvarons orsaker. Genom att införa en period där arbetsgivaren ersätter kostnader 

för arbetstagares sjukdom förväntades arbetsgivarna medverka till en förbättrad 

arbetsmiljö.1481  

För dagarna efter det betalar det allmänna ut sjukpenning på olika nivåer 

beroende på hur lång sjukskrivningen är.1482 Vid varaktiga nedsättningar av arbets-

förmågan kan också sjukersättning utgå.1483 I vissa fall kan också arbetsgivaren få 

 
1480 Se Lag (1991:1047) om sjuklön. 
1481 Se prop. 1990/91:181 om sjuklön, m.m. s. 27 f. se även Socialförsäkringsutskottets betänkande 

1990/91:SFU9. 
1482 Se 24–28a kap. SFB. 
1483 Se 33–36 kap. SFB. Förändringar i sjukersättningen (och i viss mån också i sjukpenningreglerna) 

har föreslagits, se SOU 2021:69, En sjukförsäkring med prevention rehabilitering och trygghet. 
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ersättning för en del av sjuklönekostnaderna genom bidrag från det allmänna.1484 

Det är mot bakgrund av dessa ersättningsregler som reglerna om rehabilitering i 

socialförsäkringsbalken ska förstås. Socialförsäkringsbalkens regler kan sägas rikta 

sig från det allmänna mot arbetsgivaren (och arbetstagaren). 

Regleringen av sjuklöneansvaret i Sverige lägger alltså en förhållandevis liten 

andel av kostnaderna för sjukfrånvaro på arbetsgivaren, särskilt vid långvariga sjuk-

fall. Brister i arbetsmiljön som leder till sjukfrånvaro bekostas därför i Sverige inte 

av arbetsgivarna i någon större utsträckning. Arbetsgivarna slipper därför betala för 

de ökade långa sjukfall på grund av bristande organisatorisk och social arbetsmiljö 

som har uppmätts under senare tid.1485 Här kan jämförelser göras med exempelvis 

Storbritannien och Nederländerna där arbetsgivarna måste betala sjuklön under 

betydligt längre tid.1486 Även i Sverige har förslag om att arbetsgivaren skulle betala 

en större andel av kostnaderna för sjukfrånvaro förts fram.1487 

 
1484 Se 13–17e §§ Lag (1991:1047) om sjuklön. 
1485 Se Försäkringskassan, Socialförsäkringsrapport 2020:8, s. 53–58. 
1486 Se Ds 2016:8, Hälsoväxling för aktivare rehabilitering och omställning på arbetsplatserna, s. 41–43. 
1487 Se Ds 2016:8. 
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10  Arbetsgivarens rättsliga ansvar för 

arbetsmiljö och rehabilitering 

Arbetsgivarens rättsliga ansvar för arbetsmiljö och rehabilitering är en komplex 

konstruktion. Det råder skillnader i utformning och funktion av arbetsgivarens 

proaktiva ansvar – ansvaret för att förebygga ohälsa och främja hälsa, respektive det 

reaktiva ansvaret – ansvaret för rehabilitering. Det finns en omfattande reglering av 

det proaktiva ansvaret genom Arbetsmiljöverkets föreskrifter. På det reaktiva 

området är inte normgivningen lika omfattande utan ansvaret utläses framförallt av 

Arbetsdomstolens praxis i anställningsskyddsärenden. Det är också stora skillnader 

i regleringen av skilda områden inom arbetsmiljön – olika typer av arbeten och risker 

– samt i hur det organisatoriska rehabiliteringsansvaret är utformat jämfört med 

ansvaret för den enskilde arbetstagarens rehabilitering. Regleringen av fysisk arbets-

miljö, särskilt i mansdominerade branscher som exempelvis industri- och 

byggsektorn är mer omfattande och detaljerad än i andra sektorer. Arbetsmiljöverket 

har utfärdat förskrifter gällande det organisatoriska ansvaret för rehabilitering och 

arbetsanpassning medan ansvaret för den enskilde arbetstagarens rehabilitering och 

arbetsanpassning framförallt framgår av praxis från Arbetsdomstolen.  

De rättsliga kraven kan kategoriseras med hjälp av terminologi hämtad från 

regleringsteori som specifikationskrav, utfallskrav, procedurkrav respektive 

allmänna skyldigheter. Specifikationskrav anger tydligt vad arbetsgivaren ska göra 

och föreskriver en viss lösning för att nå en god arbetsmiljö. Utfallskrav anger ett 

resultat som ska uppnås men överlåter åt arbetsgivaren att välja medel för att uppnå 

resultatet. Procedurkrav anger att en viss process ska användas för att identifiera och 

hantera arbetsmiljöproblem. Allmänna skyldigheter är övergripande krav där 

principer för arbetsmiljöarbetet anges men inga specifika mål eller metoder.1488 Olika 

kravtyper är vanligare i regleringen av vissa typer av arbetsmiljöproblem och risker 

än andra. På motsvarande sätt finns det skillnader i vilka typer av rättsliga krav som 

ställs på arbetsgivarens organisatoriska rehabiliteringsarbete och på arbetet med 

rehabilitering av en enskild arbetstagare.  

Hur de rättsliga krav som riktar sig mot arbetsgivaren gällande arbetsmiljö och 

rehabilitering är rättsligt definierade har en avgörande betydelse för vilken typ av 

rättsligt genomdrivande som är möjligt. De huvudsakliga typerna av rättsligt 

genomdrivande, av krav på arbetsgivaren gällande arbetsmiljö och rehabilitering, är 

 
1488 För en längre diskussion om de olika kravtyperna, se avsnitt 2.8. 
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förelägganden från Arbetsmiljöverket, sanktionsavgifter, direkt straffsanktion, 

arbetsmiljöbrott, skadestånd, skyddsombuds stoppningsrätt och arbetstagares rätt 

att vägra att utföra arbete i vissa fall. I regleringen av de skilda typerna av rättsligt 

genomdrivande dominerar olika normtyper: pliktnormer, mål-medelnormer, 

avvägningsnormer respektive handläggningsnormer. Pliktnormer föreskriver att en 

viss rättsföljd ska följa av ett rättsfaktum där det direkt av normen är tydligt vad som 

är påbjudet respektive förbjudet i en viss situation. Mål-medelnormer anger ett mål 

som ska uppnås och möjliga medel att använda för att uppnå målet. Det går inte 

direkt ur en sådan norm utläsa vilket beteende som är önskvärt utan det krävs ofta 

expertkunskaper för att kunna tillämpa normen. Avvägningsnormer innebär att det 

anges vilka intressen som ska vägas in i beslutsfattandet och hur dessa intressen ska 

vägas mot varandra. Handläggningsnormer är regler om hur beslutsprocessen ska 

vara utformad.1489 Hur kopplingen mellan genomdrivandemekanismer och krav 

närmare ska förstås utvecklas nedan.  

10.1 Rättens nivåer och kopplingen mellan olika kravtyper och 

normtyper 

Med inspiration hämtad från Touris teori om rättens olika nivåer kan rätten på 

området analyseras utifrån innehållet i ytnivån, rättskulturen och djupstrukturen. 

Ytnivån består av innehållet i de traditionella rättskällorna: exempelvis författningar, 

domslut och rättsvetenskapliga källor. Rättskulturen består av den juridiska 

professionens expert- och elitkultur. Det handlar om olika sätt att tänka och 

argumentera, den rättsliga logiken. I djupstrukturen återfinns de fundamentala 

principer som är kännetecknande för rätten.1490  

 Rättens olika nivåer kan användas för att synliggöra att reglerna på ytnivån är 

uttryck för olika underliggande argumentationstyper, rationaliteter och reglerings-

modeller. Argumentationstyperna på den rättskulturella nivån delas in i olika 

modeller: normrationell, målrationell, intresseavvägning och processrationell. Den 

normrationella argumentationsmodellen utgår från att avgörandet av rättsfrågor sker 

utifrån att regler tillämpas på fakta. I den målrationella modellen är det resultatet 

som är det centrala och förutsägelse om vad konsekvenserna av ett visst beslut blir 

är avgörande för vilket beslut som fattas. Intresseavvägningsmodellen innebär att de 

olika intressen som är av betydelse identifieras och att ramar för hur dessa intressen 

ska vägas mot varandra ställs upp i rätten. Den processrationella modellen innebär 

 
1489 Normtyperna behandlas mer utförligt i avsnitt 2.7.3. 
1490 Se avsnitt 2.6. 
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att olika samhällsaktörer genom förhandlingar ska komma fram till egna lösningar. 

Inget specifikt resultat ska nås utan rätten tillhandahåller enbart regler om hur 

processerna ska se ut och hur kompetenserna fördelas mellan olika aktörer.1491 

Rättskulturen kan också beskrivas som att den består av olika regleringsmodeller: 

rättsstatlig, välfärdsstatlig och post-välfärdsstatlig. Den rättsstatliga modellen utgår 

från att de normer som meddelas riktar sig mot medborgarna och genomdrivande 

av såväl rättigheter som skyldigheter sker via domstol. I välfärdsstaten sker genom-

drivandet av rättigheter och skyldigheter via myndigheter. I post-välfärdsstaten över-

lämnas utformandet av rätten till olika intressegrupper.  

I djupstrukturen återfinns olika rationaliteter: formell, substantiell och reflexiv. 

Den formella rationaliteten utgår från regler som tillämpas med hjälp av deduktivt 

och regelorienterat tänkande. Den substantiella rationaliteten sätter upp mål som ska 

realiseras genom rätten. Den reflexiva rätten fördelar kompetenser till olika sociala 

aktörer för att de ska kunna skapa lösningar genom självreglering.  

Även om begreppen för att beskriva företeelser på de olika nivåerna i rätten delvis 

tar sikte på olika fenomen i rätten råder det ändå starka kopplingar mellan vissa be-

grepp på de olika nivåerna. Kopplat till specifikationskrav och pliktnormer på yt-

nivån är en normrationell argumentationstyp som utgår från en formell rationalitet 

och en rättsstatlig regleringsmodell. Allmänna skyldigheter, utfallskrav och mål-

medelnormer utgår från en målrationell argumentationstyp baserad i en substantiell 

rationalitet och en välfärdsstatlig regleringsmodell. Avvägningsnormer utgår från en 

argumentation baserad i intresseavvägning som är grundad i en substantiell rat-

ionalitet och en välfärdsstatlig regleringsmodell. Procedurkrav och handläggnings-

normer utgår från en processrationell argumentation och är baserade i en reflexiv 

rationalitet och en post-välfärdsstatlig regleringsmodell.  

Kopplingen i den rättsliga regleringen av proaktiva och reaktiva krav mellan dessa 

nivåer samt olika mekanismer för genomdrivande åskådliggörs i nedanstående figur. 

Det handlar om förhållandet mellan kravtyper och normtyper på ytnivån, argumen-

tationstyper och regleringsmodeller i rättskulturen, rationaliteter i djupstrukturen.1492  

  

 
1491 Argumentationstyperna behandlas i avsnitt 2.7.3. 
1492 Se även avsnitt 2.9 för en längre förklaring av kopplingarna mellan de olika nivåerna. 
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Ytnivån 

Proaktiva och reaktiva krav 

Genomdrivandemekanismer 

Kravtyp Specifikations-

krav 

Allmänna 

skyldigheter 

Utfalls-

krav 

 Procedurkrav 

Normtyp Pliktnormer Mål-medelnormer Avvägnings-

normer 

Handläggnings-

normer 

Rättskultur 

Argumentations-

typ 

Normrationell Målrationell Intresse-

avvägning 

Processrationell 

Regleringsmodell Rättsstatlig Välfärdsstatlig 

 

Post-

välfärdsstatlig 

Djupstruktur 

Rationalitet Formell Substantiell Reflexiv 

Figur 4: Rättens nivåer 

 

Den bild av som tecknas av rätten i denna figur är utgångspunkten för hur förhål-

landet mellan krav och genomdrivandemekanismer analyseras. Hur kraven inom 

skilda områden samspelar med genomdrivandemekanismerna kan ses som uttryck 

på ytnivån för samspel och konflikter i rättens underliggande lager. En poäng är 

också att olika former av krav- och normtyper, argumentationstyper etc. samexiste-

rar inom rätten, något som bidrar till komplexiteten när arbetsgivarens ansvar ska 

fastställas. 

Genom att analysera kraven och genomdrivandemekanismerna utifrån de teore-

tiska begrepp som beskrivits ovan kan generella mönster i regleringen beskrivas och 

förstås. 

10.2 Proaktiva och reaktiva krav – generella mönster i regleringen  

Arbetsgivaren ska uppfylla en mängd rättsliga krav som det politiska systemet antagit 

och som tillsammans med myndighetsreglering syftar till att uppnå ett hållbart 

arbetsliv. De proaktiva kraven på att förebygga ohälsa och främja hälsa respektive 

de reaktiva kraven på rehabilitering är konstruerade på skilda sätt och är uttryck för 

skilda argumentationstyper och rationaliteter. 

10.2.1 Proaktiva krav – mönster i regleringen 

De proaktiva krav som ställs på arbetsgivaren framgår framför allt av arbetsmiljö-

lagen som är konstruerad som en ramlag där Arbetsmiljöverket har getts stor frihet 
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att utforma de konkreta krav som riktas mot arbetsgivaren. Det finns ett över-

gripande systemtänkande bakom utformningen av de krav som ställs och som 

konkretiserar arbetsgivarens ansvar. Reglerna om systematiskt arbetsmiljöarbete är 

det tydligaste exemplet. Kraven är i huvudsak formulerade på ett sådant sätt att de 

ställer krav på organisation, rutiner och arbetssätt. 

Inom vissa branscher, arbeten och arbetsmoment finns mer specificerade krav på 

arbetsgivaren om exempelvis vilken utrustning som ska användas, hur arbetet ska 

utföras eller gränsvärden av olika slag som inte får överskridas. Gemensamt för de 

specificerade kraven är att de framför allt avser att förebygga olika typer av fysiska 

risker, särskilt risker för akuta olyckor. Här går det att se reglernas ursprung i rena 

arbetarskyddsregler, då tidigare reglering av arbetsmiljön i princip bara avsåg fysiska 

olyckor.1493 Även den nuvarande arbetsmiljölagen, vilken infördes i mitten av 1970-

talet, tycks särskilt ha varit anpassad till riskerna som uppkommer i industriell verk-

samhet. Men det är inte bara regleringens historiska rötter som kan förklara detta 

fokus på fysiska risker. Det har också att göra med svårigheterna att formulera 

specificerade krav för att förebygga psykosociala risker.1494 Det är också en skillnad 

mellan regleringen av risker som omedelbart kan leda till skador respektive risker där 

skadorna framträder först efter lång tid. Det finns inte lika många tydliga krav 

kopplade till långtidsverkande risker som till mer omedelbara risker. Detta fokus på 

fysiska, omedelbara risker gör också att de detaljerade kraven framför allt återfinns i 

mansdominerade branscher.1495 

De proaktiva krav som ställs på arbetsgivaren handlar både om den övergripande 

organisationen av arbetsmiljöarbetet och hur specifika förhållanden eller risker ska 

hanteras. När det gäller den övergripande organisationen ställs krav på hur den ska 

vara utformad och vilka procedurer som ska följas. Den övergripande proaktiva 

regleringens utformning bygger på utgångspunkten att allmänna skyldigheter och 

procedurer skapar en god arbetsmiljö. Kraven om systematiskt arbetsmiljöarbete 

består av procedurkrav som kan sägas utgöras av handläggningsnormer. De ger 

därmed uttryck för en processrationell argumentationstyp som utgår från post-

välfärdsstatens reflexiva rationalitet. I den proaktiva regleringen finns också 

avvägningsnormer, exempelvis genom skrivningar om att åtgärder ska vidtas ”så 

långt det är möjligt”. 

De övergripande proaktiva kraven kännetecknas av en mycket bred syn på 

arbetsmiljön, där även frågor om välbefinnande, medinflytande och trivsel har en 

 
1493 Se avsnitt 3.1. 
1494 Jfr avsnitt 9.1.3. 
1495 Eller så är det för att de mansdominerade branscherna har mer fysiska olycksrisker som just fysiska 

olycksrisker har reglerats särskilt noggrant. Här kan bara korrelationen noteras, vad som är orsak och 

vad som är verkan kan inte fastställas här.  
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roll. Även om vissa möjligheter till intresseavvägningar finns är det ändå tydligt att 

kraven styrs av ett tydligt skyddsintresse, där arbetstagarnas behov av skydd och rätt 

till god arbetsmiljö är i främsta rummet.  

Då de proaktiva kraven spänner mellan målinriktade krav, i form av allmänna 

skyldigheter och utfallskrav, processinriktade krav som handlar om procedurkrav, 

samt normrationellt inriktade krav formulerade som specifikationskrav, går det inte 

att säga att de styrs av en enda rationalitet. Snarare återfinns inslag av såväl formell 

och substantiell som reflexiv rationalitet i de proaktiva kraven. Olika branscher, 

arbeten och arbetsmiljörisker är reglerade utifrån olika rationalitetstyper. Här avviker 

de fysiska arbetsmiljökraven, särskilt de som syftar till att förebygga olycksfall, 

genom ett större inslag av formell rationalitet än övriga typer av krav. 

Då olika branscher och arbeten är reglerade utifrån skilda rationalitetstyper och 

domineras av skilda kravtyper blir också de rättsliga möjligheterna till genom-

drivande av kraven olika beroende på vilken bransch eller typ av arbetsmiljörisk det 

rör sig om. Hur kraven kan genomdrivas diskuteras vidare i avsnitt 10.3.  

10.2.2 Reaktiva krav – mönster i regleringen 

Kraven gällande rehabilitering på organisatorisk nivå regleras framför allt genom 

procedurkrav. Kraven i organisatoriskt hänseende är nära kopplade till kraven på 

den enskilde arbetstagarens rehabilitering och arbetsanpassning. I den mån arbets-

givaren brister i uppfyllelsen av kraven i förhållande till en enskild arbetstagare är det 

troligt att detta även innebär att arbetsgivaren inte uppfyller kravet på att ha en på 

lämpligt sätt organiserad arbetsanpassnings- och rehabiliteringsverksamhet.1496 

Däremot är det inte säkert att det motsatta också gäller – att en arbetsgivare som 

uppfyller kraven gällande de enskilda arbetstagarna också per automatik kan sägas 

uppfylla de organisatoriska kraven.  

Regleringen av arbetsanpassnings- och rehabiliteringsansvaret på individnivå 

består av olika slags krav. Det övergripande kravet är ett utfallskrav, att effektiva 

rehabiliteringsåtgärder ska vidtas. Kravet är konkretiserat i procedurkrav, såsom att 

arbetsgivaren ska göra utredningar och upprätta planer. När det gäller vilka åtgärder 

som ska vidtas är de krav som framgår av arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets 

föreskrifter huvudsakligen formulerade som allmänna skyldigheter eller utfallskrav.  

Kraven på rehabilitering är i princip också reglerade arbetsrättsligt. Det handlar 

här om ett samspel mellan exempelvis rehabiliteringsansvar och anställningstrygg-

het. I Arbetsdomstolens praxis gällande vilka arbetsanpassnings- och rehabilite-

ringsåtgärder som krävs innan en uppsägning är sakligt grundad, har kraven på 

arbetsgivaren tydliggjorts. Den övergripande frågan som prövas i dessa fall – saklig 

 
1496 Jfr 3 kap. 2 a § tredje stycket AML. 
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grund för uppsägning enligt 7 § lagen om anställningsskydd – utgår från en 

avvägningsnorm. Genom praxis har denna generella avvägningsnorm konkretiserats 

i ett antal principer som gäller vid bedömningen. Även dessa principer innehåller 

inslag av avvägningsnormer, men de ger tydligare anvisningar om hur avvägningen 

ska göras, än den övergripande normen om att saklig grund krävs för uppsägning.1497 

10.3 Genomdrivandemekanismer – mönster i regleringen 

De proaktiva och reaktiva kraven och arbetsgivarens ansvar realiseras i en rättslig 

mening genom olika genomdrivandemekanismer. Mekanismerna är av olika slag och 

består av exempelvis straffrättsliga sanktioner, vitesförelägganden, sanktionsavgifter 

och skadestånd. 

 Arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljö och rehabiliteringsåtgärder, som utgör en 

del av strategin att uppnå ett hållbart arbetsliv, består framför allt av sådana krav 

som ska uppfyllas av arbetsgivaren, som vanligen utgörs av ett företag eller annan 

organisation – en juridisk person. Även genomdrivandet är inriktat på arbetsgivarens 

ansvar. Viten, sanktionsavgifter, diskrimineringsersättning och skadestånd är 

genomdrivandemekanismer där arbetsgivaren är den som åläggs sanktionen. Det 

straffrättsliga ansvaret kan dock bara åläggas en fysisk person. Här är det represen-

tanter för arbetsgivaren: chefer, arbetsledare eller andra arbetsmiljöansvariga som 

kan åläggas ett straffrättsligt ansvar, även om den personen inte är den som ligger 

bakom överträdelserna av arbetsmiljökraven. För att en delegation av arbetsmiljö-

ansvaret till sådana företrädare för arbetsgivaren ska vara giltig, krävs att den som 

åläggs ansvaret har tillräckliga befogenheter och möjligheter att påverka arbets-

förhållandena. Problem för enskilda befattningshavare kan exempelvis uppkomma 

om de tilldelats stort ansvar men inte tillräckliga budgetmedel för att kunna hantera 

arbetsmiljörisker på ett adekvat sätt. Detta är dock numera ett problem av mindre 

praktisk betydelse då företagsbot i de flesta fall ersätter personligt straffansvar för 

arbetsmiljöbrott och brott mot arbetsmiljölagen. Därmed hamnar i praktiken ändå 

ansvaret hos arbetsgivaren. Andra typer av genomdrivande, som stoppningsrätt och 

vägran att utföra arbete är helt tydligt riktade mot arbetsgivaren, då det är arbete för 

arbetsgivarens räkning som inte blir utfört när skyddsombud stoppar arbetet eller 

enskild arbetstagare inte utför arbete. 

De offentligrättsliga mekanismerna är i centrum för genomdrivandet av kraven 

på arbetsgivaren gällande arbetsmiljö och rehabilitering. Det finns en tydlig koppling 

mellan kraven och de offentligrättsliga sanktionerna. Både arbetsmiljölagen och 

arbetstidslagen innehåller såväl krav som sanktioner kopplade till dessa. Här har 

 
1497 Se avsnitt 4. 
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Arbetsmiljöverket en central roll i genomdrivandet. Det är i de flesta fall först när 

ett arbetsmiljökrav ställs på arbetsgivaren i ett föreläggande som rättsliga sanktioner 

följer på överträdelser av kravet. 

Möjligheterna till offentligrättsligt genomdrivande påverkas av övergripande 

offentligrättsliga principer som legalitet och proportionalitet. Det innebär att en 

samlad analys av kraven, de offentligrättsliga sanktionerna och de offentligrättsliga 

principerna behöver göras för att klarlägga arbetsgivarens offentligrättsliga ansvar. 

Som visats ovan är utformningen av kraven av central betydelse för hur och om 

dessa kan genomdrivas offentligrättsligt. Tydliga, kontrollerbara krav är de som är 

mest lämpade för offentligrättsligt genomdrivande. Det gäller i synnerhet för 

sanktionsavgifter där det är ett viktigt rättssäkerhetskrav att kraven som är förenade 

med sanktionsavgifter är lätta att tolka utan att de speciella förhållandena i det 

enskilda fallet ska ha någon större betydelse. Tydligheten av kraven är också av 

central betydelse för att kunna utfärda förelägganden som förenar kraven på 

föreskriftsstöd med kraven på tydlighet och precision. Här är det särskilt 

specifikationskrav som kan genomdrivas, men också procedurkrav och specificerade 

utfallskrav.  

Även vad som regleras är av betydelse för möjligheterna till offentligrättsligt 

genomdrivande. Fysiska förhållanden där överträdelser av kraven ger upphov till 

konstaterbara effekter kan lättare leda till offentligrättsliga sanktioner än krav som 

reglerar förhållanden där effekten av en överträdelse inte enkelt och omedelbart kan 

konstateras. 

Detta är särskilt framträdande för de straffrättsliga sanktionerna där bland annat 

arbetsmiljöbrottets koppling till skada eller konkret fara gör att det i princip bara är 

överträdelser av krav kopplade till fysiska risker som straffsanktionerna träffar.  

Kravtypen är av central betydelse för om offentligrättsligt genomdrivande av ett 

krav är möjligt eller inte. Generellt kan sägas att störst möjligheter finns att 

genomdriva specifikationskrav medan möjligheterna till genomdrivande av allmänna 

skyldigheter är små. Procedurkrav kan också genomdrivas genom offentligrättsliga 

sanktioner, särskilt om det är fråga om ett tydligt specificerat procedurkrav. 

Utfallskrav kan framförallt genomdrivas om det rör sig om tydligt specificerade mål 

som ska nås, för mer generellt formulerade utfallskrav är möjligheterna till 

offentligrättsligt genomdrivande små.  

När det gäller förelägganden, sanktionsavgifter och straff är det Arbets-

miljöverket och polis och åklagare som är i centrum för genomdrivandet. När det 

gäller arbetsrättsligt genomdrivande, skadestånd och diskrimineringsersättning har 

arbetstagarna en mer framträdande roll. 
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Inom forskningen finns skilda åsikter om straffsanktioner är ett effektivt medel 

att komma till rätta med arbetsmiljöproblem.1498 Som redan nämnts har en ökad 

användning av företagsbot resulterat i att ansvaret för arbetsmiljöbrott kommit att 

avpersonifieras. Trots att företagsbot är en särskild rättsverkan av brott medan 

sanktionsavgift inte formellt är en straffrättslig påföljd innebär dessa sanktioner 

liknande effekter för den arbetsgivare som drabbas av dem. Företagsboten av-

personifierar ansvaret på samma sätt som sanktionsavgiften och det moraliska 

klandret av att döma någon till brott försvinner när straffet enbart blir att en juridisk 

person ska betala en avgift eller bot. Överträdelser av krav som innebär att företags-

bot döms ut betraktas istället som en oönskad konsekvens av samhälleliga faktorer 

som arbetsgivaren har föga kontroll över.1499 

De rättsliga mekanismerna för genomdrivande av kraven är ofta uppbyggda med 

pliktnormer som tydligt anger vilken rättsföljd som följer av ett rättsfaktum. Detta 

gäller i särskilt hög grad sanktionsavgifter och direkt straffbelagda bestämmelser. 

Föreläggandesanktionen består av flera olika normtyper och styrs till stor del av den 

typ av krav de avser att uppfylla. Det har också skett en rättsutveckling där det 

tidigare betonades att Arbetsmiljöverket hade ett ”betydande handlingsutrymme” i 

att formulera förelägganden till en mer strikt tolkning av föreskriftskravet där de 

krav som ställs i förelägganden måste vara sådana som tydligt framgår av lag eller 

föreskrifter.1500 Därmed har föreläggandet som sanktion gått från att framför allt 

vara mål-medelnorm till att i huvudsak utgöra en pliktnorm. Föreläggandet är inte 

längre lika kopplat till den målrationella argumentationstypen, utan kan i stället sägas 

vara mer normrationellt till sin karaktär. 

När ett vitesföreläggande väl utfärdas är det ännu tydligare att det är en pliktnorm. 

Ett vitesföreläggande är i princip detsamma som en individualiserad sanktions-

avgiftsbestämmelse, det vill säga ett hot om att en ekonomisk sanktion ska utgå om 

inte ett visst krav uppfylls. Vid närmare betraktande av mekanismerna går det att 

identifiera inslag av andra normtyper. I culpabedömningen som görs vid straff-

rättsligt ansvar finns inslag av avvägningsnorm där orsakerna till handlingen eller 

underlåtenheten kan ha betydelse för om någon ska bli straffrättsligt ansvarig. Regler 

om jämkning av viten eller sanktionsavgifter öppnar också upp för en friare bedöm-

ning där avvägningsnormer är styrande för utfallet. 

Olika underliggande värden eller principer kan aktualiseras i en bedömning av om 

ett krav kan genomdrivas rättsligt. Störst betydelse för bedömningen av om ett 

föreläggande går att utfärda är legalitetsprincipen, då särskilt föreskriftskravet, samt 

 
1498 Se Arbetsmiljöverket, Arbetsmiljöbrottens omfattning, struktur och utveckling, Kunskapssammanställning, 

Rapport 2013:4, s. 12 ff. med referenser.  
1499 Jfr Jönsson, Straffansvar och modern brottslighet, s. 231 f. och avsnitt 7.7 
1500 Se avsnitt 3.3 och 5.4. 
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kravet på tydlighet och precision. Legalitetsprincipen och kravet på tydlighet och 

precision grundas i ett normrationellt tänkande och är ett uttryck för en formell rat-

ionalitet. Normrationalitet kan stå i konflikt med den målrationalitet som genom-

syrar många av de proaktiva kraven. I konflikten mellan målrationalitet och norm-

rationalitet är det i allmänhet normrationaliteten som blir avgörande för utgången i 

vissa typer av mål. På rättens ytnivå kan en förklaring i sådana fall vara att avgörandet 

grundas på en pliktnormsreglering som inte lämnar öppningar för att tillämpa mål-

medelnormer eller avvägningsnormer. Det kan också ses som ett uttryck för förhåll-

anden i de underliggande nivåerna av rätten. Inom det studerade området tycks 

normrationalitet trumfa andra typer av rationalitet. Detta innebär också att den 

substantiella rätten som kännetecknar den väldfärdsstatliga regleringen underordnas 

den formella rätten, vilket är ett tecken på att rättsstaten och den formella 

rationaliteten har starkare stöd i rättens djupstruktur än välfärdsstaten och den 

substantiella rationaliteten. 

Genomdrivande utifrån anställningsskyddslagen är en form av civilrättsligt 

genomdrivande. Anställningsskyddslagens mekanismer skiljer sig från det offentlig-

rättsliga genomdrivandet genom att det utgår från en avvägningsnorm, att en upp-

sägning ska vara sakligt grundad. Därmed utgår argumentationen vid den rättsliga 

bedömningen av uppsägningar från en intresseavvägning präglad av en substantiell 

rationalitet och en välfärdsstatlig regleringsmodell. Genom anställningsskydds-

reglerna kan även krav formulerade som allmänna skyldigheter och utfallskrav få 

rättslig betydelse.  

En viktig aktör för genomdrivande av krav i arbetsmiljöfrågor är Arbetsmiljö-

verket. I den rättsvetenskapliga litteraturen tecknas en splittrad bild av myndigheten. 

Å ena sidan anses den ha alltför mycket makt då den är både normgivare och 

tillsynsmyndighet, vilket strider mot maktdelningsprincipen.1501 Kritiker gör också 

gällande att Arbetsmiljöverket har ett alltför stort bemyndigande att utfärda före-

skrifter.1502 Å andra sidan har Arbetsmiljöverket beskrivits som begränsat i sitt hand-

lingsutrymme på grund av förvaltningsrättsliga principer. Proportionalitetsprincipen 

och legalitetsprincipen sätter i det sammanhanget upp gränser för Arbetsmiljö-

verkets möjligheter att utfärda förelägganden i de enskilda fallen.1503 

De båda bilderna av Arbetsmiljöverkets befogenheter utesluter inte varandra. I 

själva verket kan de starka förvaltningsrättsliga begränsningarna beskrivas som en 

konsekvens av den omfattande delegationen till Arbetsmiljöverket. Då de normer 

som domstolarna har att behandla är myndighetsföreskrifter och inte lag, kan 

 
1501 Vahlne Westerhäll, ”Prevention och sanktion på arbetsmiljöområdet”. 
1502 Jfr not 985. 
1503 Se Andersson, Vidta alla åtgärder som behövs, s. 221. 
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domstolarna se sig nödgade att förhålla sig mer kritiska till myndighetsföreskrifterna 

än om det hade varit fråga om tillämpningen av lagbestämmelser.  

Lagstiftaren har undvikit att ta ställning i viktiga avvägningsfrågor som balansen 

mellan kostnader och arbetstagarnas hälsa, balansen mellan tydlighet i krav och 

effektivitet och flexibilitet för Arbetsmiljöverket samt balansen mellan rättssäkerhet 

och effektivitet. Arbetsmiljöverkets föreskrifter är utfärdade utifrån generella 

delegationsbestämmelser i lagar, vilket kan innebära att domstolarna är mer villiga 

att låta andra lagar eller principer trumfa myndighetsföreskrifter än om regleringen 

hade utfärdats i form av lagstiftning.1504  

Här synliggörs också ett problem med användandet av ramlagen som form för 

reglering. Genom att överlåta avvägningar till Arbetsmiljöverket ger lagstiftaren 

också domstolar större makt att underkänna normerna. På områden där det är 

svårare att föreskriva detaljerade tekniska bestämmelser bör det vara lagstiftaren som 

utfärdar generella normer, då de kan förväntas få mer genomslag än om samma 

normer utfärdas av en myndighet. 

Att låta staten, genom Arbetsmiljöverket, utfärda kraven skapar en konflikt 

mellan rättsstatliga och välfärdsstatliga värden. Rättsstatliga värdens centrala 

betydelse inom den offentliga rätten kan leda till att det blir svårt att genomdriva 

krav på ett sådant sätt att de verkligen leder till konkreta förbättringar av arbetsmiljön 

hos arbetsgivaren, då kraven ofta är formulerade som mål- avvägnings- eller 

procedurnormer. Sådana krav och normer kan sällan omvandlas till konkreta plikt-

normer i förelägganden om hur arbetsmiljön ska vara utformad. De krav som kan 

ställas i förelägganden handlar då ofta om att vissa procedurer ska iakttas eller att 

viss dokumentation ska föreligga. 

Kraven och genomdrivandemekanismerna skapar tillsammans det rättsliga 

ansvaret för arbetsgivaren gällande arbetsmiljö och rehabilitering.  

10.4 Grundläggande mönster i arbetsgivarens rättsliga ansvar 

Arbetsgivarens rättsliga ansvar definieras i avhandlingen som krav som kan genom-

drivas rättsligt. Här blir den strukturella kopplingen mellan kraven och genom-

drivandemekanismer viktig. Det är flera faktorer som är avgörande för om en viss 

typ av genomdrivandemekanism kan aktualiseras för att genomdriva ett visst krav. 

De viktigaste faktorerna är om specifikt författningsstöd finns, kravtypen, det vill 

säga hur kravet är utformat, samt vilken typ av risk som regleras. 

 
1504 Om 11 kap. 14 § andra stycket regeringsformen om att det vid normprövning av lagar särskilt ska 

beaktas att riksdagen är folket främsta företrädare ska ha någon betydelse så bör det innebära att 

domstolar gör en strängare bedömning av myndighetsföreskrifters överenstämmelse med överordnade 

normer än den bedömning som görs av lagar. 
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Någon form av reglering till stöd för att en viss mekanism för genomdrivande 

ska kunna användas krävs i vart fall för ett offentligrättsligt reglerat genomdrivande. 

För en direkt straffsanktion och användandet av sanktionsavgifter gäller att det 

måste finnas explicita bestämmelser kopplade till ett specifikt krav för att sanktionen 

ska kunna aktualiseras. Rätten att utfärda förelägganden gäller de flesta krav som 

riktas mot arbetsgivaren i arbetsmiljölagen och arbetstidslagen, varför frågan om 

krav är förenat med en laglig möjlighet till att genomdrivas genom föreläggande 

oftast inte är något som behöver analyseras närmare. Med detta menas att det oftast 

finns en formell möjlighet att utfärda ett föreläggande för att genomdriva efter-

levnaden av ett krav. Detta betyder inte att det alltid går att formulera ett föreläg-

gande som uppfyller kravet på tydligt författningsstöd samtidigt som föreläggandet 

också är tydligt och precist.1505  

Tydligheten i de krav som riktas mot arbetsgivaren framstår i analysen av genom-

drivandemöjligheterna som en mycket viktig faktor för möjligheterna att genom-

driva ett krav rättsligt. Tydlighet är inte bara en förutsättning för att kunna formulera 

förelägganden, det är också en förutsättning för att kravet ska kunna förenas med 

sanktionsavgift. Vidare är också möjligheterna att döma till ansvar för arbetsmiljö-

brott större vid överträdelser av tydliga krav. Därför kan det befaras att de nu 

aktuella strävandena att förenkla föreskrifterna på området genom att formulera mer 

generella krav på arbetsgivaren kommer att leda till att det blir svårare att rättsligt 

genomdriva kraven.1506  

Kravtypen har stor betydelse för vilken typ av rättsligt genomdrivande som är 

möjligt.1507 Där visar det sig att krav utformade som specifikationskrav ger flest 

möjligheter till rättsligt genomdrivande. Procedurkrav innebär något mer begränsade 

möjligheter till rättsligt genomdrivande, särskilt om kraven är generella och inte 

specificerade. Utfallskrav kan genomdrivas rättsligt om de är tydligt specificerade. 

Mer generellt formulerade utfallskrav är mycket svårare att genomdriva rättsligt. När 

det gäller krav formulerade som allmänna skyldigheter så saknas nästan helt möjlig-

heter att genomdriva denna typ av krav, i vart fall med offentligrättsliga sanktioner. 

Förutom kravets form – kravtypen – så är det också så att krav kopplade till 

fysiska, omedelbara risker har större möjligheter till rättsligt genomdrivande än krav 

kopplade till mer ”långsamverkande” ohälsofaktorer som ergonomiska eller psyko-

sociala faktorer. 

På det reaktiva området skiljer sig möjligheterna till rättsligt genomdrivande åt 

beroende på om det är fråga om krav på organisatorisk utformning respektive krav 

 
1505 Jfr diskussionen nedan om betydelsen av kravtyp. 
1506 Jfr kapitel 9. 
1507 För en sammanfattning av kravtypens betydelse av möjligheterna till genomdrivande, se kapitel 9, 

särskilt figur 3.  
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på som reglerar arbetet med den enskilde arbetstagaren rehabilitering och 

arbetsanpassning. Krav på organisatorisk utformning kan genomdrivas med 

förelägganden från Arbetsmiljöverket. Krav på att vidta åtgärder för den enskilde 

arbetstagarens rehabilitering och arbetsanpassning kan däremot inte genomdrivas 

offentligrättsligt. I stället är det genom anställningsskyddsregler som kraven på 

rehabilitering och arbetsanpassning kan genomdrivas. 

De olika kombinationerna av kravtyper och möjligheter till genomdrivande gör 

att ansvaret på olika områden, för olika situationer, arbeten och arbetsmiljörisker 

samt för rehabiliteringsansvaret på organisatorisk nivå respektive i förhållande till 

den enskilde arbetstagaren fungerar enligt skilda rättsliga logiker och skilda rättsliga 

normtyper. Hur de olika kraven och genomdrivandemekanismerna samspelar med 

varandra kan också förstås som att det handlar om hur de olika argumentations-

modellerna, rationaliteterna och regleringsmodellerna förhåller sig till varandra. 

10.5 Konflikter mellan underliggande värden i rätten 

Hur ska då det rättsliga ansvaret för arbetsgivaren gällande arbetsmiljö och rehabili-

tering förstås? Genom att analysera kraven, genomdrivandemekanismerna och hur 

de samspelar med varandra har en bild av arbetsgivarens ansvar tecknats. Genom 

att kombinera denna analys med teoretiska perspektiv på rätten där rätten delas i 

olika nivåer kan förståelsen för regleringens funktion öka. Rätten kan delas in i 

ytnivå, rättskultur och djupstruktur. Det finns kopplingar mellan de olika nivåerna 

och utifrån analysen av ytnivåns rättsliga krav, genomdrivandemekanismer och rätts-

liga ansvar går det också att beskriva förhållandena mellan de olika argumentations-

typerna, regleringsmodellerna och rationaliteterna som är kopplade till ytnivån. 

Avhandlingens analys av arbetsgivarens rättsliga ansvar för arbetsmiljö och reha-

bilitering har visat att det rättsliga ansvaret formuleras i olika typer av regler som 

bygger på olika rationalitetsformer och regleringsmodeller. Hur konflikter mellan 

olika typer av rättsregler som står i konflikt med varandra på ytnivån löses i den 

rättsliga praktiken, är ett resultat av vilka underliggande argumentationstyper, ration-

aliteter och regleringsmodeller som dominerar respektive får stå tillbaka när en 

konflikt ska lösas. Här kan också några generella slutsatser dras om hur denna typ 

av intervenerande rätt inom arbetsmiljö- och rehabiliteringsområdet fungerar i en 

modern välfärdsstat som Sverige.  

Inom arbetsmiljörätten och den rättsliga regleringen av rehabiliteringsansvaret 

används framför allt tre olika typer av regleringsmodeller. Den ena reglerings-

modellen är den rättsstatliga och bygger på detaljreglering. Detta sker genom en 

omfattande normgivning särskilt genom specifikationskrav och pliktnormer. Här 

avgörs rättsfrågor genom en normrationell återblickande argumentation; något har 
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hänt och händelsen subsumeras under en rättsregel som anger en påföljd. Här 

kontrolleras regelns efterlevnad framför allt av Arbetsmiljöverket men också i viss 

mån av polis och åklagare, även om det straffrättsliga ansvaret, särskilt det 

individuella, har blivit allt mindre betydelsefullt som genomdrivandemekanism. 

Arbetsmiljöverket kan genom inspektioner, förbud och förelägganden samt i vissa 

fall sanktionsavgifter genomdriva kraven på arbetsgivaren. Den rättsstatliga 

regleringsmodellen används framför allt för att förebygga fysiska olycksrisker, 

särskilt sådana som förekommer inom exempelvis tillverkningsindustri och bygg- 

och anläggningsarbete. Dessa typer av risker är mer vanligt förekommande i mans-

dominerade branscher än i kvinnodominerade branscher. 

Den andra regleringsmodellen är en välfärdsstatlig modell där generella målsätt-

ningar anges, ofta i form av allmänna skyldigheter och utfallskrav. Kraven är avsedda 

att uttolkas av Arbetsmiljöverket i de enskilda fallen genom att myndigheten formu-

lerar förelägganden som arbetsgivaren ska uppfylla. Allmänna skyldigheter och 

utfallskrav präglas av målrationalitet. Det innebär att hur ett mål ska uppfyllas inte 

anges i regeln utan att detta bestäms av empirisk kunskap om vilka medel som är de 

bästa för att uppnå målet, exempelvis kunskap om hur en arbetsmiljörisk bäst före-

byggs. 

Här uppkommer ett problem, och det är att en genomdrivandemekanism som 

huvudsakligen används för att realisera denna typ av krav, förelägganden, inte är 

utformad utifrån en målrationell argumentationsmodell. Resultatet blir att konkreti-

seringen av arbetsgivarens ansvar görs i form av en pliktnormsreglering vilket förut-

sätter att kraven bygger på normrationell argumentation och inte en målrationell 

argumentationsmodell. Att förelägganden till stor del styrs av en normrationell 

argumentationstyp är tydligt i det fokus på förutsebarhet som gäller för föreläg-

ganden genom legalitetsprincipens föreskriftskrav och kravet på tydlighet och 

precision.1508 Oftast blir det inte möjligt att formulera ett giltigt föreläggande utifrån 

en allmän skyldighet eller ett utfallskrav. Det är alltså den rättsstatliga reglerings-

modellens formella rationalitet som blir dominerande, vilken så att säga stöter bort 

den välfärdsstatliga substantiella rationalitet som den allmänna skyldigheten eller 

utfallskravet är ett uttryck för.  

Den tredje regleringsmodellen på området är den post-välfärdsstatliga reglerings-

modellen styrd av en reflexiv rationalitet i form av handläggningsnormer och 

procedurkrav. Det handlar om det fokus på systematiskt arbetsmiljöarbete och 

samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare som framför allt gäller inom det 

 
1508 Här har den underliggande rationaliteten som styr förelägganden förändrats över tid, se avsnitt 

10.3 
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proaktiva området. Det systematiska arbetsmiljöarbetets procedurkrav kan genom-

drivas genom förelägganden. Här verkar inte den rättsstatligt styrda föreläggande-

mekanismen stå i motsättning till procedurkraven på samma sätt som framträder i 

förhållandet mellan målorienterade allmänna skyldigheter och utfallskrav i form av 

normrationellt konkretiserade förelägganden. Detta är ett tecken på att det i den 

post-välfärdsstatliga regleringsmodellen råder en – med Teubners terminologi – 

strukturell koppling mellan föreläggandenas normrationella argumentationstyp och 

procedurkravens processrationella argumentationstyp. 

När regleringsmodeller eller rationaliteter hamnar i konflikt med varandra till 

följd av att regleringen präglas av olika typer av regler kan problem uppkomma. Hur 

sådana konflikter ska förstås och vilka problem som kan uppstå är möjligt att 

analysera med hjälp av Teubners teoretiska modell om det regulatoriska trilemmat. 

Teubners teori om det regulatoriska trilemmat visar på de svårigheter som kan 

uppkomma vid intervenerande reglering. Denna teori används för att öka förståelsen 

av de rättsliga problem, bestående i krockar mellan olika krav- och normtyper, som 

har identifierats i regleringen av arbetsgivarens ansvar för ett hållbart arbetsliv. Enligt 

Teubner kan problem uppstå när rättslig reglering inte är kompatibel med det 

samhälleliga område som regleras. På samma sätt kan bristande strukturell koppling 

mellan rättsliga genomdrivandemekanismer och de krav som gäller inom ett visst 

rättsområde leda till problem. De tre olika problem som kan uppstå är antingen att 

(1) mekanismen för genomdrivande är helt verkningslös, inkongruent, att (2) 

mekanismen dominerar över kraven på ett oönskat sätt, överjuridifiering eller att (3) 

kraven påverkar genomdrivandemekanismen på ett oönskat sätt, översocialisering. 

Bristande strukturell koppling riskerar framför allt att uppstå mellan kravområden 

och genomdrivandemekanismer som styrs av skilda argumentationstyper och 

rationaliteter. 

Svårigheterna att använda det straffrättsliga systemet för att genomdriva krav på 

arbetsgivaren kan vara ett tecken på att straffrättens genomdrivandemekanism inte 

är utformad på ett sådant sätt att den nödvändiga strukturella kopplingen uppstår 

mellan straffrätten och hur de krav som riktas mot arbetsgivaren är utformade. Detta 

kan för att använda Teubners terminologi beskrivas som att den straffrättsliga regle-

ringen är inkongruent i förhållande till arbetsmiljökraven. Detta gäller i vart fall i 

förhållande till krav som syftar till att förebygga arbetssjukdomar och psykisk ohälsa 

vilka inte har kunnat genomdrivas straffrättsligt.1509 

Andra typer av genomdrivande, som den ökande användningen av företagsbot 

och sanktionsavgifter på arbetsmiljöområdet kan snarare beskrivas som en över-

juridifiering. Här frångås till viss del de principer om skuld och ansvar som gäller 

 
1509 Se kapitel 7.  
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inom straffrätten genom att ett i närmaste strikt ansvar åläggs arbetsgivaren för vissa 

överträdelser. Här kan särskilt sanktionsavgifterna och den praxis som gäller för att 

jämkning av avgifterna ska ske framhållas.1510 Detta strikta ansvar gör kraven effek-

tiva i så måtto att överträdelser lätt leder till rättsliga konsekvenser men det fråntar 

också sanktionerna funktionen att innebära ett moraliskt klander. Sanktionerna kan 

också upplevas som orättvisa när det inte finns en tydlig koppling mellan ett klander-

värt beteende och sanktion. Sanktioner som arbetsgivare kan drabbas av utan att de 

medvetet har överträtt något krav kan även urholka legitimiteten i systemet.1511 

Ett omvänt problem är genomdrivandemekanismer som genom sitt funktionssätt 

riskerar att de rättsliga kraven på arbetsgivaren översocialiseras. Här kan pekas på 

svårigheterna att genomdriva vissa typer av krav genom förelägganden. Det finns en 

risk att svårigheterna kan leda till att kraven betraktas som icke gällande, även i andra 

sammanhang där lagstiftaren har avsett att de ska ha betydelse. Krav som inte kan 

ställas i förelägganden kanske inte beaktas när de förs fram i samverkan, vilket skulle 

kunna vara ett exempel på denna process av översocialisering. 

För förståelsen av rättsområdet har det visat sig viktigt att identifiera vilken typ 

av norm en generellt formulerad föreskrift utgör. Generella föreskrifter som ska 

förstås som allmänna skyldigheter uttryckta som mål- eller ramnormer som myndig-

heterna har givits rätt att fylla ut med mer detaljerade föreskrifter får i domstolarna 

vika undan för rättsprinciper eller mer konkreta regler. Denna typ av generella före-

skrifter ska förstås som att de är den typ av normer som kan beskrivas som policy. 

Det vill säga de är anvisningar till myndigheterna som normgivare men är inte 

avsedda att påverka rättstillämpningen i det enskilda fallet. För att allmänna skyldig-

heter ska få betydelse krävs att myndigheterna utfärdar mer detaljerade föreskrifter, 

råd och anvisningar med utgångspunkt i ramnormerna.  

Ibland är dock generellt formulerade förskrifter generalklausuler, vilket är en typ 

av norm som är avsedd att uttolkas i rättstillämpningen. Genom praxis kan sådana 

generalklausuler få ett mer specificerat innehåll. Här kan noteras att i de fall där för-

arbeten anger att generalklausulen ska innebära att en avvägning ska göras mellan 

olika intressen och där det inte på förhand går att vikta detta intresse så finns det en 

tendens hos domstolar att specificera principen till ett antal regler eller faktorer som 

ska beaktas vid tillämningen av normen. Ett tydligt exempel på detta är praxis 

gällande uppsägning av anställda som har nedsatt arbetsförmåga på grund av sjuk-

dom. I dessa fall har normen om att saklig grund krävs för uppsägning konkretiserats 

i ett antal åtgärder som arbetsgivaren måste ha vidtagit för att uppsägningen ska vara 

 
1510 Se kapitel 6. 
1511 Jämför även Arbetsmiljöverkets resonemang om att sanktionsavgifterna måste har stöd av 

Arbetsmiljöverkets egna inspektörer, se ovan avsnitt 6.3.  
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sakligt grundad. De konkreta åtgärderna kan beskrivas som såväl handläggnings-

normer som pliktnormer.  Detta tyder på att rättsstatens formella rationalitet med 

subsumtionslogiskt tänkande i denna typ av fall har en så stark ställning i rättens 

underliggande nivåer att pliktnormer tenderar att skapas av domstolarna även om 

den rätt som tillämpas egentligen är en avvägningsnorm. Här kan likhetsprincipen 

användas som argument på rättens ytnivå för att domstolarna ska skapa tydliga plikt-

normer i stället för att tillämpa avvägningsnormerna efter fritt skön.  

Även beträffande förelägganden från Arbetsmiljöverket kan denna omvandling 

från en kravtyp till en annan kravtyp förekomma. Krav som inte utgörs av 

specifikationskrav omvandlas vanligen till procedurkrav när de ställs i förelägganden. 

Det kan vara ett tecken på att processrationalitet har en stark ställning inom arbets-

miljörätten. Att fokus är på det systematiska arbetsmiljöarbetet med krav på under-

sökningar, riskbedömningar och handlingsplaner gör att även andra typer av krav 

inordnas i denna reflexiva rationalitet. Även reglerna om samverkan präglas av 

processrationalitet. Här ska själva processen, samverkan mellan arbetsgivare och 

arbetstagare, leda till lösningar som bättre uppfyller målet om en god arbetsmiljö. 

Genom procedurregler om att samverkan ska ske med enskilda arbetstagare, skydds-

ombud och i skyddskommittéer ska förbättringar av arbetsmiljön uppnås. Här finns 

möjligheter att genomdriva själva procedurkraven att samverkan ska ske genom att 

skadestånd kan utgå om inte samverkansprocesser inrättas. 

De reflexiva inslagen i regleringen har i vissa fall minskat över tid. Ett exempel 

på detta är att arbetstagarrepresentanter inte finns inom Arbetsmiljöverkets styrelse 

i samma utsträckning som tidigare. Numera saknas också arbetstagarrepresentation 

som motsvarar den som tidigare fanns i yrkesinspektionsnämnderna.1512 Det visar 

på att rätten på arbetsmiljöområdet inte nödvändigtvis utvecklas mot ökad reflexiviet 

utan att den lika gärna kan få minskat inslag av denna rationalitet över tid. Även EU-

rättens utveckling med direktiv som till stor del består av specifikationskrav kopp-

lade till sanktionsavgifter är ett tecken på att rätten på området snarare präglas av 

ökat inslag av formell rationalitet. Den ökade betydelsen av sanktionsavgifter efter 

2014 års sanktionsreform inom arbetsmiljörätten kan också ses som ett ytterligare 

exempel på att pliktnormer blir alltmer betydelsefulla och att inslaget av formell rätt 

ökar inom detta rättsområde. 

De reaktiva kraven på organisatorisk nivå, att arbetsgivaren ska ha en organisation 

för arbetsanpassning och rehabilitering, är ett procedurkrav. De utgår från en 

processrationell argumentationstyp grundad i en reflexiv rationalitet baserad i en 

post-välfärdsstatlig regleringsmodell. Genomdrivande kan framför allt ske genom 

förelägganden vilka till stor del utgår från en normrationell argumentationstyp. Det 

 
1512 Se avsnitt 3.3. 



 

 337 

finns en strukturell koppling mellan den processrationella argumentationstypen och 

den normrationella argumentationstypen vilket gör att en strukturell koppling upp-

står mellan kraven och genomdrivandemekanismen i detta fall. 

De reaktiva kraven på individnivå, att arbetsgivaren ska vidta de åtgärder som 

behövs för en effektiv rehabilitering, är en mål-medelnorm med inslag av 

avvägningsnorm. Kraven gällande den enskilde arbetstagarens rehabilitering kan 

beskrivas som ett utfallskrav som är så generellt att det gränsar till att utgöra en 

allmän skyldighet. Kravet kan därför sägas vara styrt av en målrationell argumentat-

ionstyp med inslag av intresseavvägning. Den underliggande rationaliteten är 

substantiell och utgår från en välfärdsstatlig regleringsmodell. Genomdrivandet av 

de reaktiva kraven kan på individnivå ske genom civilrättsliga, särskilt arbetsrättsliga 

mekanismer. Det arbetsrättsliga genomdrivandet sker bland annat genom reglerna 

om att uppsägningar som inte har saklig grund kan ogiltigförklaras. Denna genom-

drivandemekanism är styrd av en avvägningsnorm och utgår från intresse-

avvägningsstyrd argumentation. Den kan sägas vara ett uttryck för den välfärds-

statliga regleringsmodellens substantiella rationalitet. Här föreligger alltså en 

strukturell koppling mellan krav och genomdrivandemekanism vilket gör att 

mekanismen kan användas för att genomdriva kraven. Kopplingen gör att ingen av 

de icke önskvärda situationer som beskrivits som det regulatoriska trilemmat 

uppstår. Det är ett exempel på att kongruens mellan krav och genomdrivande-

mekanism underlättar genomdrivandet att kraven. Genomdrivandet av normen 

underlättas också av avvägningsnormen har konkretiserats i praxis i plikt- och 

handläggningsnormer.  

Arbetsgivarens rättsliga ansvar för arbetsmiljö och rehabilitering kan beskrivas 

som ett möte mellan rättsstatliga, välfärdsstatliga och post-välfärdsstatliga reglerings-

modeller. I själva arbetsmiljölagen, med dess ramlagskaraktär och målinriktade 

normer, dominerar de välfärdsstatliga aspekterna. Det finns också starka inslag av 

processrationell argumentation och reflexiv reglering genom samverkansreglerna 

och reglerna om systematiskt arbetsmiljöarbete. Föreskrifterna innehåller dock 

inslag av alla typer av rationalitet. Men när sanktionerna som ska säkerställa kraven 

prövas kommer detta att göras till stor del ur ett rättsstatligt perspektiv där frågor 

om legalitet blir dominerande även om vissa procedurkrav också kan göra sig 

gällande genom de olika offentligrättsliga genomdrivandemekanismerna. 

 Även om studien inte systematiskt har studerat skillnader i regleringen utifrån ett 

genusperspektiv så går det ändå att dra vissa tentativa slutsatser om detta utifrån det 

material som har behandlats. Tydligt är att tyngdpunkten i det proaktiva ansvaret, 

när såväl kravens utformning som genomdrivandemöjligheterna beaktas, ligger på 

att förebygga risker i mansdominerade branscher. Mycket av regleringen behandlar 

olycksfallsrisker och det är också sådana krav som är lättast att genomdriva rättsligt. 



 

 338 

Krav som ska förebygga arbetssjukdomar och psykisk ohälsa, vilka är större problem 

i kvinnodominerade branscher, är inte lika omfattande och specificerade. Inte heller 

finns samma möjligheter till rättsligt genomdrivande av sådana krav.  

Detta skulle kunna ses som att det finns underliggande värdeprinciper i rätten 

som betraktar risker som drabbar män som allvarligare än risker som drabbar 

kvinnor. Det kan också bero på att det höga värde som sätts på förutsebarhet inom 

rätten gör att det är svårare att utforma rättsligt relevanta krav som reglerar mer 

diffusa risker. Denna undersökning kan inte säkert säga varför denna skillnad i 

behandling av risker inom mansdominerade yrken och kvinnodominerade yrken 

finns, bara att den finns. Hur arbetsmiljöregleringen ska förstås ur ett 

genusperspektiv kan och behöver utforskas mer systematiskt än vad som har gjorts 

i denna avhandling. 

10.6 Vägar framåt 

De problem och dilemman som har beskrivits ovan gör att rättsvetsvetenskapen 

verkar kunna utmana nationalekonomin om beteckningen ”den dystra veten-

skapen”.1513 Slutsatserna visar dock också på möjliga lösningar av hur den rättsliga 

regleringen av arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljö och rehabilitering skulle kunna 

utformas. Även om syftet med denna studie inte är att hitta de optimala lösningarna 

på hur arbetsgivarens ansvar ska regleras rättsligt kan här ändå föreslås några 

utgångspunkter för en lämplig rättslig reglering av arbetsgivarens ansvar. 

Analysen av arbetsgivarens rättsliga ansvar för arbetsmiljö och rehabilitering har 

visat på att det krävs en fungerande strukturell koppling mellan krav och genom-

drivandemekanismer för att ett rättsligt ansvar ska skapas. Därför måste kraven och 

genomdrivandemekanismerna vara kongruenta med varandra. Med kongruenta 

avses att krav och genomdrivandemekanism styrs av samma argumentationstyp. I 

avhandlingen har det identifierats att stora delar av kraven är målrationellt styrda. 

De blir då svåra att genomdriva genom mekanismer som är normrationellt styrda, 

vilket de flesta av genomdrivandemekanismerna är. Specifikationskrav, vilka 

återfinns på vissa områden, är däremot lättare att genomdriva med de mekanismer 

som finns kopplade till kraven. På det reaktiva området finns inslag av mekanismer 

som är styrda av en argumentationstyp som utgår från intresseavvägningar, som 

bestämmelsen om saklig grund vid uppsägning. Här är det också lättare att genom-

driva målrationella krav än på områden där enbart normrationellt styrda genom-

drivandemekanismer finns att tillgå. 

 
1513 Se exempelvis Lars Pålsson Syll, Den dystra vetenskapen: om nationalekonomins och nyliberalismens kris 

(Stockholm: Atlas, 2001). 
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Svårigheterna att genomdriva kraven kan också orsakas av att välfärdsstatlig 

regering här används intervenerande, mot privata subjekt – arbetsgivare. När en 

välfärdsstatlig reglering används för att styra offentlig verksamhet uppstår inte 

samma koherensproblem. När det offentliga är utövare av den verksamhet som 

regleras målrationellt genom mål-medelnormer och avvägningsnormer är inte frågan 

om genomdrivande av normerna lika problematisk. En offentlig verksamhet kan, i 

vart fall på ett teoretiskt plan, förväntas agera i enlighet med de mål som den åläggs 

att uppfylla och kan tolka och ge innehåll även till allmänna skyldigheter och 

utfallskrav utifrån de expertkunskaper som myndigheter har. Därför krävs det inte 

nödvändigtvis sanktioner för att förmå en offentlig verksamhet följa krav uppställda 

i lag eller myndighetsföreskrifter.  

På arbetsmiljö- och rehabiliteringsområdet är dock kraven inte till för att reglera 

Arbetsmiljöverkets verksamhet utan myndigheten är bara ett mellanled, det är 

arbetsgivaren som ska uppfylla de krav som ställs på arbetsmiljö och rehabilitering. 

En arbetsgivare – och särskilt privata arbetsgivare – kan inte förväntas lika lojalt 

sträva efter att uppnå föreskrivna målsättningar som när en myndighet tillämpar mål-

medelnormer. Här krävs genomdrivandemekanismer för att kraven ska kunna 

realiseras.1514 Men, genomdrivandemekanismerna är inte alltid konstruerade så att 

den nödvändiga strukturella kopplingen mellan krav och genomdrivande uppstår.  

Då problemet med svårigheterna i att omvandla kraven till rättsligt ansvar med 

hjälp av genomdrivandemekanismer består i den bristande strukturella kopplingen 

mellan krav och genomdrivande kan flera olika lösningar vara tänkbara. En lösning 

är att kraven ändras, så de omformuleras till att utgöra specifikationskrav i ökad 

utsträckning. Därigenom skulle alla genomdrivandemekanismer kunna användas för 

att genomdriva kraven. För att detta ska vara möjligt måste det dock gå att 

omformulera utfallskrav och allmänna skyldigheter till specifikationskrav. Det är 

dock knappast möjligt på alla områden. Särskilt vad avser organisatorisk och social 

arbetsmiljö kan det vara svårt att formulera specifikationskrav som är meningsfulla. 

Hur ska exempelvis specifikationskrav gällande arbetsbelastning eller kränkande 

särbehandling formuleras? Riskerna med ett ökat inslag av specifikationskrav är 

också att de i alltför stor utsträckning detaljstyr hur en viss verksamhet ska bedrivas. 

Här finns en risk för överjuridifiering för att använda Teubners terminologi.1515 

Utfallskrav och allmänna skyldigheter används inom arbetsmiljörätten för att lämna 

utrymme för olika lösningar på olika arbetsplatser och om antalet specifikationskrav 

ökar minskar den möjligheten till anpassning till de olika behoven som finns i olika 

arbeten och på olika arbetsplatser. Risken är också att specifikationskrav endast 

 
1514 Jfr avsnitt 2.7.4. 
1515 Se avsnitt 2.7.5. 
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anger att viss dokumentation ska finnas, varför den reella effekten av kraven på 

arbetsmiljön kan ifrågasättas.  

Om inte kraven ändras, behöver genomdrivandemekanismerna förändras. För att 

allmänna skyldigheter och utfallskrav ska kunna omvandlas till rättsligt ansvar 

behövs genomdrivandemekanismer som kan kopplas till den målrationella 

modellen. Föreläggandet har tidigare varit det huvudsakliga sättet att genomdriva 

utfallskrav. I förarbeten och domar har framhållits att Arbetsmiljöverket har ett 

betydande handlingsutrymme i att utfärda de förelägganden som behövs för att säkra 

efterlevnaden av kraven. Men, som har visats i denna avhandling, styrs föreläggan-

den också, kanske allt mer under senare tid, av en formell rationalitet med fokus på 

förutsebarhet vilket tar sig uttryck i legalitetsprincipens föreskriftskrav på ytnivån. 

Det föreligger därför betydande svårigheter att genomdriva utfallskraven genom 

förelägganden. 

En lösning skulle därför kunna vara att det lämnades större utrymme åt Arbets-

miljöverket att formulera de förelägganden som behövs för att genomdriva även 

utfallskrav och allmänna skyldigheter. Den bristande förutsebarhet som detta 

riskerar att medföra ska inte överdrivas, då arbetsgivaren får tillfälle att åtgärda 

problemen på arbetsplatsen innan en sanktion som vite kan utdömas. Det saknas 

därför anledning att ställa väldigt höga krav på att det ska finnas detaljerat författ-

ningsstöd för ett föreläggande. Även om problemet med förutsebarheten inte är så 

allvarligt kan en vidsträckt rätt för Arbetsmiljöverket att formulera förelägganden 

utifrån brett formulerade krav som utfallskrav eller allmänna skyldigheter innebära 

andra problem. Om de krav som ska tillämpas är brett formulerade finns det 

betydande risk för att de kommer att tolkas och tillämpas på olika sätt av Arbets-

miljöverket på olika arbetsplatser. En sådan tillämpning kan sägas strida mot likhets-

principen och riskerar att undergräva förtroendet för rätten då samma krav inte ställs 

i liknande situationer.  

En annan lösning, som inte direkt kan säkerställa att vissa krav efterlevs, är att 

använda genomdrivandemekanismer kopplade till utfall så som arbetsskador eller 

sjukskrivningar. Denna typ av sanktioner kan benämnas som ekonomiska styrmedel. 

De ekonomiska styrmedlen skulle antingen kunna innebära att arbetsgivaren påförs 

avgifter, exempelvis när arbetstagare blir sjuka eller att arbetsgivaren får sänkta kost-

nader, exempelvis sänkta arbetsgivaravgifter, om sjukskrivningstalen är låga. 

I Sverige används denna typ av styrmedel i mycket liten utsträckning när det gäller 

utfallet av arbetsgivarens arbete att skapa en god arbetsmiljö och att säkerställa en 

effektiv rehabilitering. Om en arbetstagare blir sjuk på grund av en bristande arbets-

miljö så innebär detta bara en mindre kostnad för den enskilde arbetsgivaren under 

dag två till fjorton av sjukskrivningen. Övriga kostnader bekostas antingen genom 

kollektiva försäkringar, arbetsgivaravgifter eller skatter. De specifika kostnaderna för 
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ett enskilt sjukfall står det allmänna till stor del för genom offentliga trygghetssystem 

som sjukpenning och sjukersättning och allmänt finansierad sjukvård. Vissa kostna-

der för arbetsskador ersätts genom kollektiva försäkringar, där visserligen den 

enskilde arbetsgivaren betalar en premie, men det finns ingen koppling mellan ett 

sjukfall och denna premie. 

 Vissa kostnader kan dock uppkomma för arbetsgivaren i det enskilda fallet 

genom att anställningsskyddet är kopplat till rehabiliteringsansvaret. En anställd som 

får en nedsatt arbetsförmåga kan inte sägas upp hur som helst utan arbetsgivaren 

måste vidta vissa, ibland kostsamma rehabiliteringsåtgärder. Detta långtgående 

rehabiliteringsansvar bör förstås mot bakgrund av att arbetsgivaren har ett mycket 

begränsat ekonomiskt ansvar för de skador som en bristande arbetsmiljö ger upphov 

till – om inte detta kan kopplas ihop med en sanktionsavgift eller når upp till ett 

sådant beteende att straff i form av företagsbot kan aktualiseras. Även här bör 

nivåerna på företagsbot ta hänsyn till att arbetsgivaren inte har något skadestånds-

ansvar i de flesta fall. I realiteten kan nivåerna på företagsboten bli lägre än de 

kostnader som skadan orsakar, vilket är otillfredsställande.1516  

Det finns förstås för- och nackdelar med alla regleringsmodeller, och en styrka i 

den arbetsmiljörättsliga regleringen är att genomdrivande av kraven kan ske på 

många olika sätt. Att just ekonomiska styrmedel används i så begränsad utsträckning 

kan dock ifrågasättas. Ekonomiska styrmedel kan sägas vara styrda av en substantiell 

rationalitet och de lämpar sig därför relativt väl för att genomdriva generella målsätt-

ningar, så som att motverka sjukdom och ohälsa som orsakas av arbete.  

På andra liknande områden där intervenerande rätt används är ekonomiska styr-

medel av större betydelse. Jämför exempelvis med miljörätten där principen om att 

förorenaren betalar är inskriven i miljöbalken. Varför skador som uppstått hos 

anställda för en bristande arbetsmiljö ska behandlas annorlunda än skador som upp-

står hos utomstående eller skador på miljön är inte helt lätt att förstå. Jag är inte den 

första att lyfta fram önskvärdheten av ökade ekonomiska styrmedel, detta har gjorts 

i många olika sammanhang under lång tid.1517 Genom att inte använda dessa styr-

medel så har marknadsmekanismer begränsad betydelse för arbetsmiljön förutom 

att det i vissa fall kan finnas direkta produktionsvinster med en god arbetsmiljö. 

Bristen på ekonomiska incitament kan hindra att det uppkommer alternativa sätt att 

utföra arbete på som är säkrare men dyrare. Kraven på området ska visserligen ut-

vecklas med tiden men tenderar ändå att utgå från dagens förhållanden. Arbets-

 
1516 Se avsnitt 7.6. 
1517 Exempelvis prop. 1990/91:140, s. 27 och SOU 2009:97, Marknadsdominerande styrmedel på 

arbetsmiljöområdet. Jfr även Hydén, ”Hur får vi en bättre arbetsmiljö? Om strategier i arbetsmiljö-

lagstiftningen över tid och vad vi kan lära av det”, s. 145 ff. 
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miljöproblem som förekommer i flesta företag i en viss bransch idag, kan när rätts-

liga krav ställs på arbetsgivaren  godtas med hänvisning till att de problemen beror 

på ”arbetets natur”, vilket gör att kan hämma utvecklingen av arbetsmiljön. En 

arbetsgivare som lyckas skapa en produkt mer energieffektivt kommer att betala 

mindre koldioxidskatt, vilket kan driva miljömässig innovation. Någon liknande 

mekanism finns inte fullt ut när det gäller arbetsmiljömässiga förbättringar.  

Just bristen på ekonomiska incitament gör att den mekanism för att internalisera 

kostnader för bristande arbetsmiljö som finns framför allt är anställningsskyddet. 

Detta betyder att förändringar i kostnaderna av att säga upp någon också kan för-

ändra kalkylen av vad som är en lönsam arbetsmiljöåtgärd. Särskilt viktigt är det med 

ett starkt anställningsskydd för sådana som har bristande arbetsförmåga som har 

uppstått på grund av förhållanden i arbetet. Här kan en nackdel med den nuvarande 

regleringen vara att det inte görs någon skillnad på varför en sjukdom eller skada har 

uppstått. Arbetsgivarens ansvar för rehabilitering och arbetsanpassning är detsamma 

oavsett om behovet är föranlett av arbetsmiljön, förhållanden utanför arbetet eller 

en kombination av dessa faktorer. Det är en konsekvens av att arbetsanpassnings- 

och rehabiliteringsansvaret inte primärt är till för att verka preventivt – även om de 

kostnader det kan innebära gör att det också har en sådan komponent. Arbets-

anpassnings- och rehabiliteringsansvarets konstruktion är snarare styrt av ett större 

samhällsekonomiskt perspektiv, där den enskildes arbetsförmåga ska tas tillvara och 

återställas så effektivt som möjligt. Det finns också en aspekt av att det offentliga 

inte vill bära de fulla kostnaderna för rehabilitering utan att arbetsgivaren ska ta en 

del. 

Även sjuklöneansvaret kan uppfattas som ett ekonomiskt styrmedel. Om brister 

i arbetsmiljön leder till omfattande korttidsfrånvaro så kan detta leda till stora 

kostnader för arbetsgivaren. Sjuklöneansvarets effekter och konstruktion kan dock 

illustrera svårigheterna med att öka användningen av ekonomiska styrmedel inom 

arbetsmiljö och rehabilitering. Ett utökat sjuklöneansvar för arbetsgivaren kan 

exempelvis leda till att arbetsgivaren enbart anställer de som upplevs som friska, 

vilket torde missgynna äldre och andra som avviker från normen.1518 

Ett annat sätt att förbättra kopplingen mellan krav och genomdrivande skulle 

kunna vara att öka möjligheterna att föra talan om skadestånd för arbetsskador som 

har orsakats av en bristfällig arbetsmiljö. Att låta enskilda arbetstagare vara beroende 

av skadestånd för att få ersättning för arbetsskador framstår inte som en attraktiv 

lösning. Här skulle en möjlighet kunna vara, som förekommer i vissa andra rätts-

ordningar, att en regressrätt för ersättningar som utbetalats med anledning av 

 
1518 Jfr Henrietta Huzell och Patrik Larsson, ”Aesthetic and Athletic Employees: The Negative 

Outcome of Employers Assuming Responsibility for Sickness Benefits”, Economic and Industrial 

Democracy, nr 1 2012, s. 103–23. 
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arbetsskador införs. Försäkringsgivare skulle då kunna begära ersättning av arbets-

givaren för de utbetalningar de har gjort till en arbetstagare för arbetsskador som har 

vållats av en arbetsgivares bristande arbetsmiljöarbete. Det skulle också vara möjligt 

att ge det allmänna regressrätt för inkomstersättningar och hälso- och sjukvårds-

kostnader som uppkommer på grund av arbetsskador vållade av en arbetsgivare. Inte 

heller ett sådant system skulle vara helt utan problem. Arbetsgivarens villighet att 

öppet redovisa brister i arbetsmiljöarbetet skulle minska om stora skadestånd skulle 

kunna utgå för skador som vållas av brister i arbetet. Kostnaderna för regress-

processerna skulle också kunna bli betydande för såväl försäkringsgivare, det 

allmänna som för arbetsgivarna.  

Ytterligare ett sätt att förbättra möjligheterna till genomdrivande av kraven skulle 

kunna vara att öka de reflexiva inslagen i regleringen genom att ge arbetstagarna 

större inflytande över arbetsmiljön. Om arbetstagarna har inflytande över processer 

och beslut kan de förväntas reagera på om arbetsgivaren riskerar att överträda krav, 

även om det rör sig om utfallskrav eller allmänna skyldigheter. Även om det proces-

suella inflytande, som en reflexiv reglering innebär, inte medför ett tvingande 

genomdrivande av konkreta krav på arbetsmiljöns beskaffenhet eller hur 

rehabiliteringsarbetet ska utföras, så kan ändå arbetsgivaren förväntas ta intryck av 

arbetstagarnas synpunkter, särskilt om sanktioner är kopplade till de reflexiva 

reglerna. Reflexiv reglering bygger dock på aktiva arbetstagare som känner trygghet 

i att ställa krav på arbetsgivaren. Sådan reglering kan därför väntas ha mycket 

begränsad betydelse på arbetsplatser med stor personalomsättning, vilket kanske är 

just de arbetsplatser där behovet av arbetsmiljöåtgärder är som störst. 

En lösning, som inte kräver några lagstiftningsförändringar, skulle vara om 

arbetsmiljökrav och krav på rehabiliteringsåtgärder i ökad utsträckning reglerades i 

kollektivavtal. Även om kraven inte kan förhandlas bort så finns det inget hinder för 

att delar av kraven också införs som krav i kollektivavtal. Om kraven blir en del av 

kollektivavtalen kan skadeståndstalan för avtalsbrott föras om kraven inte uppfylls. 

Arbetstagarorganisationerna skulle kunna få en viktigare roll i genomdrivandet av 

kraven. Kanske skulle det också gå lättare att genomdriva utfallskrav då en talan om 

avtalsbrott inte måste grunda sig i överträdelser av tydliga krav på det sätt som 

exempelvis krävs för att en sanktionsavgift ska utdömas. Frågan är dock varför 

arbetsgivarna skulle acceptera att sådana bestämmelser införs i kollektivavtal. Vidare 

blir genomdrivandet beroende av att det finns fackliga representanter som kan 

övervaka att kraven följs. Dessutom kan detta inte vara en lösning i de fall där 

kollektivavtal saknas.  

Här är det tydligt att de olika för- och nackdelarna med de olika sätten att öka 

möjligheterna till genomdrivande behöver undersökas vidare. Avhandlingens studie 
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av arbetsgivarens rättsliga ansvar har visat på hur koppling mellan krav och genom-

drivande måste vara konstruerat för att ett effektivt genomdrivande av kraven ska 

möjliggöras. Att bara förändra kraven på arbetsgivaren utan att också ha en idé om 

hur dessa krav ska genomdrivas rättsligt riskerar att skapa falska förhoppningar om 

vilka förändringar som kan uppnås genom rättslig reglering. Med tanke på 

arbetsmiljöns och rehabiliteringsfrågornas betydelse för individ och samhälle 

behöver frågan om hur de rättsliga kraven kan omvandlas till rättsligt ansvar 

kontinuerligt analyseras och diskuteras. Förhoppningsvis kan det bidrag till att öka 

förståelsen av rättsområdet som denna avhandling utgör öka möjligheterna att skapa 

en rättsligt effektiv reglering av arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljö och 

rehabilitering.  
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Summary 

A Sustainable Working Life: The Swedish Employer’s Legal 

Responsibility for Occupational Health and Safety, Working 

Environment, and Rehabilitation 

This is a study of employers’ legal responsibility for the work environment and 

rehabilitation of workers. This responsibility is aimed at achieving a sustainable 

working life where as few people as possible suffer from ill health at work and where 

return to work in the event of illness takes place as soon as possible. The objective 

to achieve a sustainable working life is part of the Sustainable Development Goals 

(SDG:s) adopted by the UN in 2015 under the 2030 Agenda. One of the Sustainable 

Development Goals, SDG 8, calls for the achievement of decent working conditions 

and economic growth and specifies targets for states to achieve regarding full 

employment, decent working conditions and a safe and secure working environment 

for all.  

Unfortunately, much remains to be done to realize the objective of a sustainable 

working life. According to estimates by the International Labour Organization 

(ILO), more than 2.7 million people globally die from work-related accidents or 

illnesses every year. Every year, more than 370 million accidents at work also occur. 

In addition to causing great human suffering, a poor working environment globally 

is estimated to cost around 4% of the world’s total GDP. 

In Sweden, too, inadequate working conditions and work-related sick leave are a 

problem. Thousands of people die as a result of occupational diseases and around 

40 people die in accidents at work every year. Deficient working environments lead 

to negative consequences, not only for workers, but also for employers and the 

society at large.  

Because of the importance of problems in health and safety at the workplace, 

lawmakers have made efforts to solve the problem through legislation. Unlike in 

other areas of labour law, the regulation governing the working environment and 

worker rehabilitation are largely statutory, and collective bargaining agreements have 

limited importance. The regulations in this area are largely binding, which is why the 

opportunities for the employer organizations and trade unions, “ the social partners” 

to formulate the rules in this area are small. The regulation of the work environment 

includes both a proactive component concerning promotion of safe practices and 

prevention of injury and illness as well as a reactive component concerned with 

factors that can facilitate sick or injured employees’ return to work. 
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The importance of the work environment and employers’ rehabilitation efforts, 

differences in the work environment for different groups of workers, and recent 

legal developments in this field call for legal analysis of employers’ legal obligations. 

Without doubt, the legal definition of employers’ obligations to their employees 

affects the work environment and employers’ rehabilitation efforts The legal regula-

tion in this area consists of requirements imposed on employers with the aim of 

achieving sustainable working lives for workers as well as various legal enforcement 

mechanisms used to ensure that employers meet the requirements. Where the 

different requirements and enforcement mechanisms are not consistent with each 

other, incongruence may arise and may result in certain requirements not being 

legally enforceable. How these incongruences arise and can be explained has to do 

with conflicts between the underlying rationales for different requirements and 

enforcement mechanisms. These current, complex legal relationships within 

Swedish labor law have to date not been the subject of detailed legal research. This 

study thus makes an important contribution.  

Aim of the study 

The overall purpose of the thesis is to analyze the employer’s legal responsibility for 

the work environment and rehabilitation of workers. The employer’s legal responsi-

bility for the work environment and rehabilitation consists of two parts. One part 

comprises the legal requirements imposed on the employer to take measures to 

achieve a good working environment and to promote a return to work for workers 

affected by ill health. The second part comprises the legal enforcement mechanisms 

used to ensure that the employer complies with the requirements. The responsibility 

thus consists of requirements for the employer regarding the work environment and 

rehabilitation that can be enforced through legal measures. 

The aim of the study is achieved by answering three research questions: 

1. What proactive and reactive legal requirements are placed on the employer regarding the work 

environment and rehabilitation? 

2. What legal mechanisms can be used to enforce the requirements, how do these enforcement 

mechanisms work, and what form must the legal requirements take for the respective enforcement 

mechanisms to become applicable? 

3. Which of the legal requirements imposed on the employer regarding the working environment and 

rehabilitation can be enforced through respective enforcement mechanism, and what requirements 

cannot be judicially enforced? 



 

 347 

Method and theory 

This is mainly a doctrinal legal study of Swedish law. The answers to the study’s 

questions are drawn from, for example, legislation, preparatory works, case law, and 

legal literature. The analysis includes systematizing the law studied. By dividing the 

law into different regulatory areas and different enforcement mechanisms, general 

features of each area and enforcement mechanism can be identified and analyzed. 

Here, theories about different types of regulatory models and rationales are used to 

classify the different types of requirements that prevail in a particular area and the 

different enforcement mechanisms. 

The requirements are categorized according to their design: they may constitute 

specification standards, performance standards, process-based standards or general 

duties. Specification standards specify exactly what the employer should do to meet 

the requirements and therefore do not require much interpretation on the part of 

the employer. They provide for specific technical methods to be used to ensure a 

good working environment. The performance standards specify a result to be 

achieved but leave to the employer the choice of means to achieve this result. 

Process-based standards do not specify a method or a goal, but instead determine a 

process, which should be used to identify and manage health and safety problems. 

General duties are overarching requirements that do not contain specific objectives 

to be achieved or methods to do so. The enforcement mechanisms are analyzed to 

identify which requirement types can be enforced by each mechanism. 

Proactive requirements 

The proactive requirements are analyzed based on a division into different areas 

according to the conditions, tasks, or occupational safety and health risks to which 

the requirements apply. A prominent part of the analysis is that the requirements in 

each area are categorized according to the type of requirement they constitute, 

specifically whether they are specification standards, performance standards, 

process-based standards or general duties. 

The proactive requirements imposed on the employer are primarily set out in the 

Swedish Work Environment Act, which is a framework law granting the Swedish 

Work Environment Authority freedom to promulgate regulations that specify work 

environment requirements in more detail. These requirements are mainly formulated 

in such a way that they place demands on organization, routines and working 

methods. The Authority’s rules on systematic work environment management are 

the clearest example of this type or requirements. 
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However, in some industries, jobs and operations, there are more detailed 

requirements for the employer, concerning for example which equipment to use, 

how the work should be carried out, or exposure standards of various kinds that 

must not be exceeded. The specification standards generally relate to preventing 

different types of physical risk, in particular the risk of accidents. There is a differ-

ence between the regulation of risks that can immediately lead to injuries and risks 

where the damage only arises or is recognized long after the work activity leading to 

it. There are not as many clear requirements linked to long-term risks, compared to 

those linked to more immediate risks. This focus on physical, immediate risks also 

means that the specification standards are found primarily in male-dominated 

industries. 

The proactive requirements imposed on the employer include both those require-

ments that apply to the overall organization of dealing with work environment issues 

and those that prescribe how specific conditions or risks should be handled. As far 

as the overall organization is concerned, requirements dictate how it should be 

designed and what procedures should be followed. The design of the overall 

proactive regulation is based on the premise that general duties and process-based 

standards imposed on employers can create a good working environment. 

Reactive requirements 

The reactive requirements include that the employer must take rehabilitative 

measures to promote the return of the individual worker to work and must adapt 

the work to the individual employee. In addition, there is a requirement that the 

employer should have an organization regarding rehabilitation and work adaptation. 

The requirements for rehabilitation at the organizational level are regulated above 

all by process-based standards. At the individual level there is an overarching general 

duty that “effective” rehabilitation measures should be taken. However, there are 

also process-based standards, for example that the employer should carry out 

investigations and draw up rehabilitation plans. When it comes to what measures to 

take, the requirements set out in the Work Environment Act and the Swedish Work 

Environment Authority’s regulations are mainly general duties or performance 

standards.  

The requirements for rehabilitation can also be said to be regulated by labour law 

beyond the Work Environment Act. In the Swedish Labour Court’s case law regard-

ing which work adaptation and rehabilitation measures an employer is required to 

undertake before it legally may dismiss an employee, for example, requirements on 

the employer have been clarified. Through this case law a variety of obligations can 
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be deduced, which in some cases are performance standards and in some cases are 

process-based standards. 

Legal enforcement  

The legal requirements on the employer concerning occupational health and safety 

and rehabilitation need to be linked to some legal mechanism in order to be 

enforced. The analysis of legal enforcement mechanisms deals with the effect of the 

content and design of the requirements on the possibilities of legal enforcement. 

The analysis includes an assessment of the importance of the requirement type for 

the possibility to enforce requirements legally. “Requirement type” here means 

whether a requirement can be classified as a specification standard, a performance 

standard, a process-based standard or a general duty. It is possible to divide enforce-

ment into public and civil enforcement. For public enforcement, legal principles that 

must be respected affect how the enforcement mechanisms can be used. These are 

mainly the principles of legality, equality and proportionality. 

Injunctions are an important enforcement mechanism. In addition to the above-

mentioned public-law principles that must be respected, other standards must also 

be complied with in order for a court to be able to issue an injunction. Per the law, 

an injunction order shall be formulated in such a way that it is clear from its wording 

what measures the employer subject to the injunction must take. The injunction shall 

be linked to a clearly defined act or omission. It must be designed so that the 

addressee is absolutely clear about what he, she or it must do to avoid the penalty 

for non-compliance being imposed. 

In conclusion, the rules on injunctions mean that the requirements for the 

employer regarding the work environment and rehabilitation must be clearly stated 

in law or regulations for them to form the basis of injunctions. For more generally 

formulated requirements of law or regulation, there are significant difficulties in 

formulating injunctions that uphold the principle of legality and meet proportional-

ity requirements and the requirements of clarity and precision. This means that it is 

above all specification standards, process-based standards and specifically 

formulated performance standards that can form the basis for injunctions. General 

duties or broad performance standards can rarely be the sole basis for injunctions. 

For certain specifically stated violations of the Swedish Work Environment 

Authority’s regulations, the employer may be subject to an administrative fine. The 

liability is strict; it is sufficient to establish an infringement of such a rule in order 

for the relevant fine to be imposed. Because fines should only be imposed for 

violations of clearly defined requirements, they are only an available remedy for 

infringements of specification standards and performance standards. 
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In some cases, criminal penalties can be used to enforce legal requirements on 

employers. Unlike other sanctions in the field of health and safety at work, which 

apply to the employing business as an entity, criminal sanctions defined in Swedish 

criminal law can be imposed on specific individuals representing the employer. 

Because causation and intent or negligence must be proven in order to impose this 

form of punishment, criminal sanctions are rarely used. There is also potential crim-

inal liability for harm caused to employees by the employer. In principle, it is only 

for breaches of requirements linked to physical risks that criminal liability for harm 

arises. It is also easier to prove breaches of clearly defined requirements, such as 

specification standards, than to prove infringements of more general requirements 

such as general duties. Thus, the high standard of proof for criminal liability would 

in practice rarely be reached for breaches of general requirements 

The possibilities for private enforcement of requirements breached by employers 

are sometimes more far-reaching and sometimes more limited than the possibilities 

for enforcement under public law. The Swedish Employment Protection Act can be 

used to overturn a dismissal if the employer has failed in his or her work adaptation 

and rehabilitation work. For other types of health and safety requirements, the 

possibilities for civil enforcement are more limited. Unlike public law enforcement, 

how the requirements are designed, and whether they can be categorized as 

specification standards, performance standards, process-based standards or general 

duties, is not decisive of whether civil enforcement is possible.  

Legal responsibility — interaction between requirements and 

enforcement 

For the legal requirements and enforcement mechanisms to be transformed into 

legal responsibility for the employer, a structural link between the requirements and 

the mechanisms must be created. The extensive requirements imposed on the 

employer to take proactive – promotion and prevention – occupational health and 

saftey measures and reactive – rehabilitative – measures are not sufficient for legal 

responsibility. In both the proactive and the reactive measure categories, there are 

also various enforcement mechanisms that can turn the requirements into court-

ordered legal responsibility. However, the design of enforcement mechanisms 

makes it easier or more difficult to impose responsibility for a breach of a particular 

requirement, depending on the design of the requirement. 

The type of requirements – whether they are specification standards, perfor-

mance standards, process-based standards or general duties – is an important factor 

influencing the possibilities for enforcement. This is especially true for enforcement 

by injunction, but the type of requirement may also affect the possibilities for other 
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types of enforcement such as criminal enforcement. How the different types of 

requirements, such as specification standards, performance standards, process-based 

standards or general duties, can be enforced legally is described as follows. Injunc-

tions can be used to enforce specification standards, process-based standards and 

specified performance standards, but not to enforce generally formulated perfor-

mance standards or general duties. Since injunctions must at the same time be clear 

and precise and have regulatory support, the requirement on which they are based 

must have a distinct meaning. 

Administrative fines and penalties require, first, that it is clearly stated by law that 

the requirement in question may lead to those sanctions in the event of infringement 

of the requirement. In order for a requirement to be accompanied by a fine or be 

punishable, it must also be of a certain type. Here it is specification standards and 

clearly specified process-based standards that may be relevant. Transgressions of 

general duties should not be sanctioned by an administrative fine or be otherwise 

punishable as such a result would hardly be compatible with the lex certa requirement 

of the principle of legality. Violations of performance standards can be sanctioned 

by criminal penalties if they are sufficiently specific. On the other hand, it is not 

appropriate to use fines for violations of performance standards, as the strict liability 

standard for fines calls for them only to be used when the requirement is clear and 

precise.  

Criminal liability for causing harm is most likely to occur in the event of a breach 

of a requirement meant to lower risk or prevent accidents, followed by the occur-

rence of an accident. These may include specification standards, performance stand-

ards, and process-based standards. For breaches of general duties, it is difficult to 

establish that an employer has breached the requirement, as the content of the 

requirement is not clear, therefore criminal liability for causing harm can hardly 

occur in the event of infringement of a general duty. For infringements of specifica-

tion standards, it may be easier to prove both the breach of the requirement and the 

employer’s negligence in infringing the requirement than it is for other types of 

requirements. 

Damages under the Swedish Employment Protection Act, the Co-Determination 

Act or the Discrimination Act may be awardable in some cases in case of infringe-

ment of the requirements studied. Here, the type of requirement is not of decisive 

importance, but rather it is a question of assessing whether measures should have 

been taken before a dismissal, or whether the employer’s conduct has been equiva-

lent to a dismissal of the employee. If conduct is determined to be a violation of a 

hidden clause in the applicable collective bargaining agreement, that allows the Co-

Determination Act’s rules on damages to be applied. This is also true if conduct is 
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linked to any legal grounds for a finding that discrimination has occurred; the 

discrimination then allows a court to award discrimination compensation. 

Employers’ legal responsibility for working environment and 

rehabilitation 

An employer’s overall legal responsibility for the working environment and rehabil-

itation is a complex construction. There are differences in the design and functioning 

of the employer’s proactive responsibility – the responsibility to prevent ill health 

and promote health – and the reactive responsibility – responsibility for rehabilita-

tion. There are also major differences in the regulation of different areas of the work 

environment – different types of work and risks – and in how the organizational 

rehabilitation responsibility is designed compared to the responsibility for the 

individual worker’s rehabilitation. 

In health and safety law and the legal regulation of rehabilitation responsibilities, 

three different types of underlying rationales can be identified. One is the “formal, 

rational legal system” rationale, wherein detailed regulation provides clear guidance 

to those regulated (here, employers). Here there is extensive regulation, in particular 

specification standards. Here, compliance with requirements is safeguarded by the 

Swedish Work Environment Authority in particular, but also to some extent, by the 

police and prosecutors. The Swedish Work Environment Authority can enforce the 

requirements on the employer through inspections, bans and injunctions and in 

some cases fines. The formal rational legal system theory or legal rationale is mainly 

used to enact laws to prevent physical accident risks; these laws often concern risks 

that occur in, for example, manufacturing industry and construction work. The risks 

regulated in this manner tend to be risks that are more prevalent in male-dominated 

industries than in female-dominated industries. 

The second underlying rationale is the purposive rationale, which sets out general 

objectives for employers to pursue, often in the form of general duties and perfor-

mance standards. Here the requirements are intended to be interpreted by the 

Swedish Work Environment Authority in individual cases and enforced by the 

issuance of injunctions with which an employer must comply. General duties and 

performance standards are adopted using this substantive purpose-based rationale. 

This means that the best way to meet the goal is not stated in the rule, but that the 

content of the requirement is determined by empirical knowledge of which means 

are best to achieve the goal, such as knowledge of how best to prevent a work 

environment risk, that employers know or should know. 

A problem arises here, in that the enforcement mechanism mainly used to 

enforce general duties and performance standards, injunctions, cannot be said to be 
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designed on the basis of a purposive rationale. Instead, there is a large element of 

formal rationality, which presupposes specific, detailed rules and not goal-oriented 

rules. Injunctions have to meet the requirement of predictability, which forms part 

of the principle of legality, and a requirement that injunctions have to be clear and 

precise. It is usually not possible to formulate a valid injunction, on the basis of a 

general duty or a performance standard.  

The third underlying rationale here is the “reflexive” rationality expressed in 

process-based standards. In this category are found the requirements on systematic 

work environment management and collaboration between employers and employ-

ees. The procedural requirements of systematic work environment management can 

be enforced through injunctions. Here, the legal certainty requirement favoring 

clear-cut rules promulgated under a ”formal, rational legal system” rationale (for fair 

enforcement via injunctions specifying exact procedures to be followed) is less 

challenged than when noncompliance with general duties and performance 

standards are enforced via injunctions. 

Since the problem of the difficulties in converting some of the requirements into 

legal responsibility through enforcement mechanisms consists in the lack of 

structural link between requirements and enforcement, several different solutions 

may be conceivable. One solution is for the requirements to be changed, so that they 

are reformulated to constitute specification standards to an increased extent. 

If the requirements are not changed, another solution is to change the enforce-

ment mechanisms. In order for general duties and performance standards to be 

converted into legal responsibility, enforcement mechanisms that can be linked to 

the formal rational legal system are needed. One solution could be granting, in 

statutory law, more scope to the Swedish Work Environment Authority to formulate 

in its regulations the specifics of the injunctions needed to enforce even performance 

standards and general duties. 

Another solution, which cannot directly ensure compliance with certain require-

ments, is to use enforcement mechanisms linked to outcomes such as requiring 

employers to pay the costs of occupational injuries and sick leave. Such financial 

incentives could either mean that the employer is charged to pay when workers 

become ill or that the employer is allowed to enjoy reduced costs, such as reduced 

taxes, if sick leave rates among its employees are relatively low.  

Another way to improve the link between requirements and enforcement could 

be to increase the possibility of bringing actions for damages for occupational 

injuries caused by a poor working environment. Yet another way to improve the 

enforcement of requirements could be to increase the reflexive (process-based) 

elements of the regulation of this area by giving workers greater influence over the 

working environment. If workers had more influence over processes and decisions, 
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they could be expected to react when their employer is at risk of breaching the 

various legal requirements, even in the case of outcome-focused requirements or 

general obligations. 

The different advantages and disadvantages of the different ways of increasing 

enforcement opportunities needs to be explored further. The thesis's study of the 

employers’ legal responsibility has shown how the link between requirements and 

enforcement must be designed to effectively enforce the requirements. Simply 

changing the requirements on employers without also having an idea of how these 

requirements are to be enforced legally risks creating false hopes as to what positive 

changes for workers can be achieved through legal regulation. 
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