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Abstract 

The mental ill-health is a growing social problem and the cause to a third of the sick 

leaves. Organizational and social motives is the primary reason to occupational disease 

among women. Notwithstanding, work environment offense due to lacks in 

organizational and social work environment have never lead to conviction.  

 

The aim of the essay is to find an explanation to this matter, by examine the legal 

framework of work environment offense. To further contextualize the problem, a 

perspective of equality makes it possible to emphasize the differences of how men and 

women will be affected by the regulation. The subject is highly current, since binding 

regulations, AFS 2015:4, has been imposed since shortly one year ago. Therefore, an 

analysis of the value of this regulation in future prosecution has been done. The method 

of jurisprudence has been used to fulfil the aim of the essay. 

 

The results of the essay indicates that the review of work environment offense due to 

lacks in organizational and social work environment mainly causes problems when 

finding adequate causality. The primary reasons to this is related to the nature of stress 

and the legality principle. Stress can hardly be related to a separate variable, which makes 

it hard to prove it is strictly work related. This reason also makes it hard to legislate 

regulations that live up to the principle of legal certainly. In my power of judge, despite 

clearer regulation in AFS 2015:4, reviews of work environment offense will continue 

being problematic. The perspective of equality clearly shows that problems reviewing 

work environment offense due to lacks in organizational and social work environment to 

a great extent affects women in a negative matter. 

 

Keywords: work environment offence, organizational and social work environment, work 

related stress. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

2 

   

Innehållsförteckning 

1 Inledning ____________________________________________________________ 1 
1.1 Bakgrund _______________________________________________________ 1 
1.2 Syfte och Frågeställningar __________________________________________ 2 

1.3 Metod och Material _______________________________________________ 3 
1.4 Avgränsning _____________________________________________________ 6 
1.5 Disposition ______________________________________________________ 6 
1.6 Begrepp _________________________________________________________ 6 

1.6.1 Organisatorisk och social arbetsmiljö _____________________________ 6 

1.6.2 Arbetsrelaterad stress __________________________________________ 7 

2 Arbetsmiljöansvar ____________________________________________________ 9 
2.1 Allmänt om Arbetsmiljölagstiftningen _________________________________ 9 
2.2 Arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljön _______________________________ 10 
2.3 Arbetsmiljöns beskaffenhet ________________________________________ 11 

2.3.1 Organisatorisk och social arbetsmiljö ____________________________ 13 

2.3.2 Det systematiska arbetsmiljöarbetet ______________________________ 15 

3 Straffansvar vid Arbetsmiljöbrott ______________________________________ 17 
3.1 Allmänt om arbetsmiljöbrott _______________________________________ 17 
3.2 Arbetsmiljöbrottets rekvisit ________________________________________ 17 

4 Arbetsmiljöbrottets prövning __________________________________________ 19 
4.1 Legalitetsprincipen _______________________________________________ 19 
4.2 Bakgrund till Krokomfallet ________________________________________ 19 
4.3 Ansvarssubjektet _________________________________________________ 20 

4.4 Åsidosättande av skyldighet ________________________________________ 22 
4.5 Adekvat kausalitet _______________________________________________ 24 

4.6 Subjektiva rekvisit _______________________________________________ 26 

5 Arbetsmiljöbrottet ur ett jämställdhetsperspektiv _________________________ 30 

6 Avslutande analys ___________________________________________________ 32 
6.1 Adekvat Kausalitet _______________________________________________ 32 
6.2 Krokomfallets betydelse ___________________________________________ 33 

6.3 AFS 2015:4 _____________________________________________________ 34 
6.4 Jämställdhet ____________________________________________________ 35 
6.5 Slutsats ________________________________________________________ 35 
6.6 Vidare studier ___________________________________________________ 36 

7 Källförteckning _____________________________________________________ 37 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

3 

   

 

Förkortningslista 

 

AFS Arbetsmiljöverkets författningssamling  

AMF Arbetsmiljöförordning (SFS 1997:1166)   

AML Arbetsmiljölag (SFS 1997:1160) 

BrB Brottsbalk (SFS 1962:700) 

EU Europeiska Unionen 

SAM Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) 

OSA Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

1 
 

1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Arbetsmiljön får vanligtvis en relativt liten plats inom arbetsrätten. Anledningen till detta 

kan delvis förklaras med att arbetsmiljölagen tillskillnad från annan ”klassisk” arbetsrätt 

inte enbart reglerar förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare1. Det handlar istället 

om en målnormerande reglering med ett preventivt förhållningssätt som reglerar ett 

trepartsförhållande och syftar till att ”förebygga ohälsa och olyckor i arbetslivet samt att 

även i övrigt uppnå en god arbetsmiljö”2. Eftersom Arbetsmiljölagen är av ett sådant 

särskilt slag är efterlevnadsregleringen av viktig karaktär för att säkerställa att 

arbetsmiljökraven efterföljs3. Studier visar dock att inspektörer gärna undviker 

organisatoriska och sociala faktorer på grund av komplexa samband mellan ohälsa och 

arbetsmiljö4. I en rapport från EU-OSHA konstateras att samhällsdebatten, inte minst 

beslutsfattande politiker, har stor betydelse för hur psykosociala aspekter av arbetsmiljön 

uppmärksammas och därmed också hur väl detta integreras i regelverk och tillsyn5. 

Genom denna studie tar jag därmed min chans att bidra till denna debatt. 

 

Den psykiska ohälsan är ett stort och växande samhällsproblem som ligger bakom en 

tredjedel av orsaken till sjukskrivning6. Bland kvinnor är organisatoriska och sociala 

orsaker nu den största anledningen till arbetssjukdom7. Arbetsmiljöverkets rapport över 

arbetsmiljön 2015 visar att 53% av de sysselsatta tycker att arbetsbelastningen är för hög8 

och studier från 2015 visar att sju av tio arbetstagare tvivlar på att sin arbetsgivare har 

förmåga att hantera arbetsrelaterad stress9. Ämnet är högst aktuellt då nya föreskrifter om 

organisatorisk och social arbetsmiljö införts sedan knappt ett år tillbaka10.  

                                                 
1 Andersson, Peter (2013). Vidta alla åtgärder som behövs, s.31 
2 Ibid, Kap 2 & 1 kap 1§ AML  
3 Arbetsmiljöverkets Kunskapssammanställning 2016:10, ”Leder regler och inspektioner till en bättre 
arbetsmiljö?”, s.9-10 
4 Arbetsmiljöverkets Kunskapssammanställning 2016:10, s.74 
5 Walter m.fl. (2013), Sammanfattning - ”Analys av faktorer som påverkar arbetsmiljöpraxis i ett urval av 
EU:s medlemsländer” file:///C:/Users/Jessica/Downloads/esener-determinants-summary_sv%20(1).pdf 
Hämtad 2017-01-22  
6 http://www.regeringen.se/debattartiklar/2015/02/psykisk-ohalsa-ar-ett-stort-och-vaxande-
samhallsproblem/ (Hämtad: 2017-01-22) 
7 Arbetsskaderapport 2015, https://www.av.se/globalassets/filer/statistik/arbetsskador-
2015/arbetsmiljostatistik-arbetsskador-2015-presentation.pdf (Hämtad: 2017-01-22) 
8 Arbetsmiljöstatistik rapport 2016:2 & ”Arbetsmiljön 2015”, s.69 & 83 
9 Skr. 2015/16:80 ”En arbetsmiljöstrategi för det moderna arbetslivet 2016-2020”, s.27 
10 AFS 2015:4 ”Organisatorisk och social arbetsmiljö” 

file:///C:/Users/Jessica/Downloads/esener-determinants-summary_sv%20(1).pdf
http://www.regeringen.se/debattartiklar/2015/02/psykisk-ohalsa-ar-ett-stort-och-vaxande-samhallsproblem/
http://www.regeringen.se/debattartiklar/2015/02/psykisk-ohalsa-ar-ett-stort-och-vaxande-samhallsproblem/
https://www.av.se/globalassets/filer/statistik/arbetsskador-2015/arbetsmiljostatistik-arbetsskador-2015-presentation.pdf
https://www.av.se/globalassets/filer/statistik/arbetsskador-2015/arbetsmiljostatistik-arbetsskador-2015-presentation.pdf
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I Krokomfallet11, har arbetsmiljöbrott prövats sedan en socialsekreterare tagit sitt liv på 

grund av brister i organisatorisk och social arbetsmiljö. Tingsrättens fällande dom som 

ändrats av Hovrätten friar cheferna. Riksåklagaren som överklagat domen menar att det 

hade varit av vikt att få vägledning i hur arbetsgivarens ansvar för organisatorisk och 

social arbetsmiljön ska dömas straffrättsligt. Inte minst med tanke på att sjukdomar och 

ohälsa till följd av dessa aspekter tenderar att öka. Prövningstillståndet till Högsta 

Domstolen har dock inte beviljats.12 Straffansvaret för arbetsmiljöbrott är den yttersta 

ansvarsmekanismen för arbetsmiljöansvaret13. Statistik visar att endast 2% av anmälda 

arbetsmiljöbrott 2006-2010 har lett till fällande dom. Av dessa är enbart ett fåtal av 

anmälningarna hänförda till psykosociala arbetsmiljöfaktorer och inte en enda av 

lagföringarna har detta som orsaksfaktor.14 En av landets åklagare på Riksenheter för 

miljö- och arbetsmiljömål har uttryckt svårigheten att ställa arbetsgivarens till svars: ”Det 

är hemskt svårt att få igenom grovt arbetsmiljöbrott vilket är konstigt när lagstiftaren 

lägger ett så pass högt ansvar på arbetsgivaren: att vidta alla åtgärder som behövs för 

att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall”15. I studien avser jag 

utreda hur detta förklaras samt belysa arbetsmiljöbrottet som genomdrivandefunktion i 

förhållande till organisatoriskt och socialt arbetsmiljöansvar.  

 

1.2 Syfte och Frågeställningar 

Studien syftar till att utreda varför arbetsmiljöbrottsmål som kan hänföras till brister i 

organisatorisk och social arbetsmiljö aldrig resulterat i fällande dom samt att analysera 

vilken betydelse den nyligen införda föreskriften AFS 2015:4, kan få i fortsättningen.  

Vidare syftar arbetet till att belysa skillnader mellan kvinnor och män som kan utläsas till 

följd av svårighet att pröva arbetsmiljöbrottsmål i dessa fall. 

- Vilket ansvar åläggs arbetsgivaren för organisatorisk och social arbetsmiljö enligt 

arbetsmiljöregleringen? 

- Vad orsakar problematik vid arbetsmiljöbrottsprövning, föranledd av brister i 

organisatorisk och social arbetsmiljö som lett till stressrelaterad ohälsa? 

- Vad innebär denna problematik ur ett jämställdperspektiv? 

                                                 
11 Hovrätten för Nedre Norrland 2015-03-03 i mål B399-14   
12 http://www.duochjobbet.se/nyhet/arbetsgivares-psykosociala-ansvar-bor-provas/ (Hämtad: 2017-01-
23) 
13 Andersson (2013), s.257 
14 Arbetsmiljöverkets kunskapssammanställning RAP 2013:4, ”Arbetsmiljöbrottens omfattning, struktur 
och utveckling”, s.26, 62 
15 http://arbetet.se/2010/02/16/lotten-loberg-bekampar-arbetsmiljobrott/ (Hämtad: 2017-01-19) 

http://www.duochjobbet.se/nyhet/arbetsgivares-psykosociala-ansvar-bor-provas/
http://arbetet.se/2010/02/16/lotten-loberg-bekampar-arbetsmiljobrott/
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1.3 Metod och Material 

För att uppfylla studiens syfte används den rättsvetenskapliga metoden. Centralt för 

rättsvetenskapen är att studera rätten med utgångspunkt i rättskälleläran och de normer 

som legitimeras av denna16. Studien utgår således från lag, förarbeten, praxis och doktrin 

och anger rättskällornas auktoritet i den ordning dessa räknats upp17, för att utreda 

gällande rätt, de lege lata18. Ovan beskrivna är det som karaktäriserar den rättsdogmatiska 

metoden som utredningen tar sin utgångspunkt från19. Dock krävs vid studie av 

arbetsmiljölagen som ramlag ett vidare spektrum av rättskällor än de som innefattar den 

strikta rättsdogmatiken, varför metodvalet vidgats. När det gäller arbetsmiljölagen som 

ramlag saknar denna i stor utsträckning normativt innehåll som gör det svårt att utläsa 

budskapet i rättsregeln med hjälp av den strikta rättsdogmatiska metoden. Lagen 

innehåller endast kompetens- och procedurregler, som exempelvis anger att arbetsmiljön 

ska vara tillfredställande. Vad detta innebär juridiskt framgår varken av lagen eller dess 

förarbeten. Därför krävs exempelvis att föreskrifter inkluderas som rättskälla för att kunna 

besvara frågeställningarna. När rättstillämpande organ tar ställning till när arbetsgivaren 

inte vidtagit alla åtgärder som behövs, får arbetsmiljölagen sitt faktiska innehåll och 

möjliggör svar på studiens frågeställningar. De normativa utgångspunkterna i besluten 

måste därför systematiseras och rekonstrueras i efterhand. Vad som gör det problematiskt 

mot bakgrund av vad som ovan sagts är bristande praxis på området som avses att 

studeras. Hur detta hanterats kommer närmare beskrivas nedan.20 

 

Kärnan för den rättsvetenskapliga metoden innebär att rätten studeras med ett 

inifrånperspektiv21. För att uppnå studiens huvudsakliga syfte krävs dock också förståelse 

för den aktuella samhällskontexten där tillämpningen sker och således ett visst 

”utifrånperspektiv”22. Vid fastställande av gällande rätt har rättskällorna tolkats och 

systematiserats23. Detta är centralt för rättsvetenskapen, men kan ha varierad karaktär. I 

denna studie systematiseras rättskällorna i syftet att söka förklaring till vad som skapar 

problematik vid straffrättstillämpningen vid organisatorisk och social 

                                                 
16 Sandgren, Claes (2006). Vad är rättsvetenskap?, s.530 
17 Sandgren, Claes (2015). Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s40 
18 Lehrberg, Bert (2014). Praktiskt juridisk metod, s.203 
19 Ibid.  
20 Hydén, Håkan (2002). Rättssociologi som rättsvetenskap, s.73-75 
21 Sandgren (2006), s.531, 529-533 
22 Ibid, s.546-550 
23 Sandgren, Claes (2004-05) Om teoribildning och rättsvetenskap, s.322-326 
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arbetsmiljöbrottsprövning24. Under studien anammas ett kritiskt förhållningssätt, vilket 

torde vara ett naturligt inslag vid analys av rätten.25 Den rättsanalytiska delen av 

utredningen tillåter därmed också en diskussion om AFS 2015:4 framtida betydelse vid 

prövning av arbetsmiljöbrott. Att i samband med utredning av gällande straffrätt föra ett 

de lege ferenda-resonemang, hur rätten bör tillämpas, med rättspolitiskt inslag ingår 

också som en del av denna analys26.  

 

Central för utredning av arbetsmiljöbrott är 3kap. 10§ Brottsbalk (SFS 1962:700). Vid 

utredning av arbetsmiljöansvaret beaktas Arbetsmiljölag (SFS 1997:1160), 

Arbetsmiljöförordning (SFS 1997:1166) samt bindande föreskrifter som utfärdats av 

tillförordnad myndighet27. Förarbeten har varit av vikt för att förstå bakomliggande 

bakgrund och syften till regleringen. Med hänsyn till arbetsmiljölagens utformning som 

ramlag ges föreskriften AFS 2001:1 om systematiskt arbetsmiljöarbete och AFS 2015:4 

om organisatorisk och social arbetsmiljö stor betydelse för utredning av arbetsgivarens 

arbetsmiljöskyldighet. För att utreda tillämpning av de relevanta föreskrifter som tas upp, 

har allmänna råd och vägledning som också utfärdats av Arbetsmiljöverket använts. 

Dessa har inte någon bindande verkan, utan behandlas som tolkningsunderlag. 

Lagkommentarer varit av vikt för att förstå syfte och tillämpning, i synnerhet vad gäller 

utredning av arbetsmiljöbrott. Därmed har det dessutom blivit möjligt att identifiera 

straffrättens begrepp och principer. Arbetsmiljöverkets egna skrivelser och utredningar28 

har varit av betydelse för utredningen, även om dessa inte kan sägas utgöra rättskälla i 

strikt bemärkelse. Värdefull doktrin för arbetet har varit Peter Anderssons avhandling 

”Vidta alla åtgärder som behövs”29, som lyfter psykosocial arbetsmiljön ur ett 

rättsvetenskapligt perspektiv30. Vad som tagits i beaktning är att denna skrevs innan 

föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö tillkommit.  

 

På grund av begränsad arbetsmiljöbrottspraxis hänförd till organisatorisk och social 

arbetsmiljö samt avsaknad av fällande dom går det ej att besvara när det går att utkräva 

straffrättsligt ansvar i detta avseende. Därför riktas fokus på att utreda vad detta beror på. 

                                                 
24 Om teoribildning, s.326 
25 Ibid, s534-535 
26 Asp m.fl. (2010), Kriminalrättens grunder, s.19 
27 Arbetsmiljöverket sedan år 2000  
28 Exempelvis Arbetsmiljöverkets kunskapssammanställning 2016:10 ”Leder regler och inspektioner till 
en bättre arbetsmiljö?” & Arbetsmiljöverkets kunskapssammanställning RAP 2013:4  
29 Andersson (2013) 
30 Ibid, s.23-25 
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Begränsad praxis innebär vidare att någon generalisering vid utredning av vad som 

orsakar problematik vid prövning av arbetsmiljöbrott som lett till stressrelaterad ohälsa 

inte är möjlig31. Utredningen kan därför endast ge svar på de tendenser som kan utläsas. 

Avgöranden som rör den fysiska arbetsmiljön har använts för att utreda domstolens 

bedömning samt tillämpningen av rättsprinciper vid arbetsmiljöbrott. Dessa har valts ut i 

huvudsak med hjälp av relevant doktrin, då avsikten med dessa är att utgöra exempel för 

arbetsmiljöbrottsbedömningen som kan vara av vikt även för bedömning av 

organisatorisk och social arbetsmiljö samt påvisa de skillnader som finns. Då 

prejudicerande avgörande saknas har mål från lägre instanser haft större betydelse för 

studien. Med detta i beaktning utgör dessa avgöranden i studien enbart 

diskussionsunderlag för de tendenser som går att utläsa. Dessa har identifierats med hjälp 

av doktrin samt genom att kontakta åklagare på Riksenheten för miljö- och 

arbetsmiljömål, för att vidga sökandet på lägre instanser. Enligt Lotten Loberg som är den 

mest erfarna av dessa åklagare, finns det enbart två fall som direkt kan hänföras till 

organisatorisk och social arbetsmiljö. Det rör sig om ett avgörande från Tingsrätten samt 

Hovrättsavgörandet som är känt som Krokomfallet32. Målet är mycket omtalat och har en 

vägledande ställning också på grund av avsaknad praxis på området, varför en stor del av 

analysen gjorts mot bakgrund av detta avgörande. Inslag av Tingsrättens resonemang från 

fallet har använts för att nyansera bedömningen för organisatorisk och social arbetsmiljö, 

med beaktande av att domslutet ändrats.  

 

Avslutningsvis anammas ett användarperspektiv för att analysera konsekvensen av 

regleringen, som belyses ur ett jämställdhetsperspektiv33. Jämställdhet handlar om att 

kvinnor och män, ska ges lika skyldigheter, rättigheter och möjligheter i livet34. Huruvida 

det råder likhet analyseras utifrån litteratur samt Arbetsmiljöverkets utredningar, som 

behandlas som kvalificerat diskussionsunderlag35. Genom att lyfta skillnader kan en 

inblick ges i hur rätten påverkar kvinnor och män olika i samhället.  

 

                                                 
31 Sandgren (2004-05), s.320 
32 Hovrätten för Nedre Norrland 2015-03-03 i mål B399-14 & Linköpings Tingsrätts dom 2000-03-03 i mål 
B450-99 
33 Sandgren, Vad är rättsvetenskap?, s.535-536 
34 Gunnarsson, Åsa & Svensson, Eva-Maria (2009). Genusrättsvetenskap, s.14 
35 Lehrberg (2015), s.205 
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1.4 Avgränsning 

Arbetet fokuserar i huvudsak på förhållandet mellan arbetsgivare och det allmänna – 

staten. Vad gäller organisatorisk och social arbetsmiljö är arbetstagaren högst delaktig 

och dennes del i arbetsmiljöarbetet är av största betydelse. Därför nämns arbetstagarens 

roll endast kort. Reglering som rör arbetstid, som också är en del av organisatorisk och 

social arbetsmiljö har exkluderats. Anledningen grundas i, förutom begränsat utrymme, 

att detta till stor del regleras självständigt i Arbetstidslag (1982:673). Vad som ska tas i 

beaktning är att arbetet endast rör arbetsmiljöbrott som regleras i 3kap. BrB, som inte ska 

förväxlas med brott mot arbetsmiljölagen, reglerad i 8kap. AML. 

 

1.5 Disposition 
Inledningsvis utreds i andra kapitlet arbetsgivarens arbetsmiljöansvar för organisatorisk 

och social arbetsmiljö. I detta avsnitt ges också en presentation av arbetsmiljölagens syfte 

och bakgrund, inklusive EU-rätt som påverkar den reglering som avses att utredas. Vidare 

utreds arbetsgivarens straffansvar vid arbetsmiljöbrott i tredje kapitlet. Även detta avsnitt 

inleds med regleringens syfte och bakgrund, för att sedan systematisera och beskriva 

arbetsmiljöbrottets rekvisit. Detta möjliggör en utredning samt analys av 

arbetsmiljöbrottets prövning i fyra sammanhängande steg, som görs i fjärde kapitlet. 

Detta avsnitt innehåller dessutom en beskrivning av grundläggande straffrättsliga 

principer samt bakgrund till Krokomfallet som är central vid analys i arbetsmiljöbrottets 

prövning. Löpande i avsnittet framförs reflektioner kring betydelsen av AFS 2015:4 för 

arbetsmiljöbrottets framtida prövning av organisatorisk och social arbetsmiljö. I studiens 

femte kapitel analyseras arbetsmiljöbrottet ur ett jämställdhetsperspektiv för att 

tydliggöra skillnader mellan kvinnors och mäns förutsättningar vid 

arbetsmiljöbrottsprövning. Avslutningsvis presenteras sammanfattande analys i sjätte 

kapitlet där också förslag på vidare studier ges. Härnäst ges en beskrivning av centrala 

begrepp som används genomgående i studien och som är av vikt att tydliggöra. 

 

1.6 Begrepp 

1.6.1 Organisatorisk och social arbetsmiljö 

Organisatorisk och social arbetsmiljö innefattar yttre faktorer på arbetsplatsen som 

arbetsgivaren ska kontrollera för att förebygga ohälsa, som påverkar arbetstagaren 
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psykosocialt36. Organisatorisk arbetsmiljö kan sägas vara resultatet av hur arbetet styrs, 

kommuniceras och hur beslut fattas. Det innefattar fördelning av arbetsuppgifter samt 

vilka krav och resurser som följer med dessa. Social arbetsmiljö avser samspel och 

påverkan av personer på arbetsplatsen, så som chefer och kollegor.37 

 

1.6.2 Arbetsrelaterad stress 

Enligt Arbetsmiljöverket är två förhållanden som kan orsaka arbetsrelaterad stress hög 

arbetsbelastning och det sociala samspelet på arbetsplatsen38. Detta är också två av de tre 

områden som behandlas i AFS 2015:4 om organisatorisk och social arbetsmiljö, som 

denna studie har i fokus. Ohälsosam arbetsbelastning uppstår när ”…kraven i arbetet mer 

än tillfälligt överskrider resurserna. Denna obalans blir ohälsosam om den är långvarig 

och möjligheterna till återhämtning är otillräckliga”39. Krav motsvarar de aspekter i 

arbetet som kräver ansträngning och kan vara av såväl fysisk, emotionell eller social 

natur. Det rör exempelvis arbetsmängd, tidskrav eller svårighetsgrad. Resurser å andra 

sidan är de faktorer som tjänar till att uppnå mål och kan röra sig om rimliga och tydliga 

mål, kompetens, kontroll och socialt stöd.40 Organisatorisk och social arbetsmiljö hänger 

med andra ord nära samman. De sociala faktorerna i detta fall blir extra tydliga i yrken 

som innebär kontakt med andra människor, exempelvis vårdyrken. Dessa ställer andra 

krav på social förmåga och följsamhet. Är arbetsbelastningen hög och ohälsosam kan 

detta lätt leda till negativa konsekvenser för den sociala arbetsmiljön i form av konflikter 

och samarbetsproblem som kan utvecklas till svårare sociala konsekvenser som 

kränkande särbehandling. Kränkande särbehandling genom att i form av ord eller 

handling kränka någon kan i sig leda till stressrelaterad ohälsa.41  

 

Ett kroniskt stresspåslag, som leder till ohälsosam arbetsbelastning, kan innebära att 

stressreaktionerna får skadliga effekter i form av stressrelaterade sjukdomar42.  

Arbetsrelaterad stress är som beskrivet ovan sällan beroende av en enskild faktor43. Det 

                                                 
36 Vägledning till Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö, AFS 2015:4. 
Den organisatoriska och sociala arbetsmiljön – viktiga pusselbitar i en god arbetsmiljö, s.12 
37 4§ AFS 2015:4  & Vägledning AFS 2015:4, s.10-12 
38 https://www.av.se/halsa-och-sakerhet/psykisk-ohalsa-stress-hot-och-vald/stress/  

(Hämtad 2017-03-02) 
39 4§ AFS 2015:4 
40 Ibid. 
41 Vägledning AFS 2015:4, s.36-56 
42 Weman-Josefsson, Karin & Berggren, Tomas (2013). Psykosocial arbetsmiljö och hälsa, s.49 
43 https://www.av.se/halsa-och-sakerhet/psykisk-ohalsa-stress-hot-och-vald/stress/  
(Hämtad 2017-03-02) 

https://www.av.se/halsa-och-sakerhet/psykisk-ohalsa-stress-hot-och-vald/stress/
https://www.av.se/halsa-och-sakerhet/psykisk-ohalsa-stress-hot-och-vald/stress/
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handlar om faktorer som samverkar och drabbar olika individer olika mycket. Vilka 

riskfaktorer det handlar om på den enskilda arbetsplatsen är otroligt varierande beroende 

på arbetets slag, varför föreskrifterna och vägledande råd enbart kan utgöra exempel på 

vad den organisatoriska och sociala arbetsmiljön innefattar.44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
44 Vägledning AFS 2015:4, s.8, 13-14 
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2 Arbetsmiljöansvar 

2.1 Allmänt om Arbetsmiljölagstiftningen  

Arbetsmiljölagen är den centrala regleringen för arbetsmiljön. Lagens huvudsakliga syfte 

är, till skillnad från annan klassisk arbetsrätt45, inte konfliktlösning utan målstyrning med 

välfärdspolitiska syften46. Arbetsmiljölagen reglerar trepartsförhållandet mellan 

arbetsmarknadens parter och det allmänna – staten - och innehåller därför både 

privaträttsliga och offentligrättsliga inslag47. I studien avses arbetsmiljöbrott att studeras, 

därför ligger fokus på rättsförhållandet mellan arbetsgivaren och det allmänna. I detta 

sammanhang bedöms arbetsgivaren vara den skyddsvärde, till skillnad från arbetsrättsliga 

principer.48  

 

1991 reformerades arbetsmiljölagens till den utformning den idag har med en utpräglad 

ändamålsutformning49. Detta framgår tydligt av lagens inledande paragraf som beskriver 

att ”…lagens ändamål är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt att även i 

övrigt uppnå en god arbetsmiljö”50. Utöver ändamålsformuleringen är det centrala för 

reformen också främjandet av samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare51, med 

tydligt fokus på att ”…lyfta fram de arbetsorganisatoriska frågorna och de psykosociala 

arbetsmiljöfaktorerna” 52. Lagens andra kapitel beskriver arbetsmiljöns beskaffenhet med 

grundläggande formuleringar om medborgarnas skyldigheter och rättigheter. Detta ger 

hänvisningar inom vilken ram dessa ska fyllas ut med föreskrifter som ska tillämpas i det 

praktiska arbetsmiljöarbetet.53 Arbetsmiljöförordningen (1977:1166) som utfärdats av 

regeringen ger förvaltningsmyndigheten Arbetsmiljöverket mandat att utfärda dessa 

föreskrifter54. Intentionen är att möjliggöra anpassning till olika arbetsplatser och 

föränderligt arbetsliv55. Dessa två teman, målformulerade och handlingsdirigerande 

                                                 
45 Så som Lagen (1982:80) om anställningsskydd (LAS) och Lagen (1976:580) om medbestämmande i 
arbetslivet (MBL) 
46 Prop.1990/91:140, s.27-28 & Andersson (2013), s.33 
47 Offentligrätt i dess vida betydelse, Andersson (2013), s.31  
48 Andersson (2013), s86 
49 Ibid, s.115 
50 1kap 1§ AML 
51 Prop.1990/91:140, s.3 
52 Ibid, s.28 
53 Arbetsmiljöverkets kommentar till arbetsmiljölagen, (2016). Arbetsmiljölagen och dess förordning med 
kommentarer 31 december 2016, s.17 
54 4kap 10§ AML 18§ 6p AMF & Gullberg och Rundqvist (2014), Arbetsmiljölagen: i lydelse 1 juli 2014: 
kommentarer och författningar, s.27 
55 Prop. 1976/77:149 s.219 
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regler samt flexibilitet, är det som enligt Andersson ger arbetsmiljölagen dess 

ramlagskaraktär56.  

 

Vid tiden för arbetsmiljölagens reformering pågick arbete för utökat samarbete med bland 

andra Europeiska Gemenskapen57, nuvarande Europeiska Unionen. Detta torde vara en 

anledning till att arbetsmiljölagens utformning blev starkt influerat av EUs 

Ramlagsdirektiv 89/391/EEG58. Direktivet meddelar minimikrav för säkerhet och hälsa i 

arbetslivet, vilket implementerades i Svensk lagstiftning i sin helhet när Sverige ingick 

medlemskap i EU. Vissa omarbetningar sedan reformen 1991, krävdes för att leva upp 

till direktivets krav.59 Utöver det övergripande ramdirektivet finns särdirektiv som ger 

krav för specifika områden, exempelvis arbetstid, som också implementerats i svensk 

lag60. Någon mer specifik, bindande reglering som rör organisatorisk och social 

arbetsmiljö är dock svår att finna61. Ämnet har däremot fått stor uppmärksamhet i 

handlingsprogrammen för arbetsmiljöarbetet som inte är av bindande karaktär, 

exempelvis arbetsmiljöstrategin 2002-200662 och Europeiska Arbetsmiljöbyråns 

kampanj 2014-2015:”Friska arbetsplatser förebygger stress”63. 

 

2.2 Arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljön 

Arbetsmiljöansvaret fördelas i arbetsmiljölagen inte på någon fysisk person. Istället 

åläggs detta på ett ansvarssubjekt, en rollinnehavare som ansvarar för ett arbetsställe, 

arbetsgivaren64. Arbetsgivaren kan i detta fall avse denne personligen, vederbörandes 

styrelse eller ställföreträdare etc. Normalt görs en fördelning inom organisationen för att 

arbetsmiljöansvaret ska kunna uppfyllas. Blir straffansvar aktuellt utreds detta istället i 

efterhand av domstol, vilket senare beskrivs närmare.65  

 

                                                 
56 Andersson (2013), s.75 ff 
57 Prop.1990/91:140, s.27 
58 Dir. 89/391/EEG av den 12 juni 1989 om åtgärder för att främja förbättringar av arbetstagarnas 
säkerhet och hälsa i arbetet 
59 Prop.1993/94:186 & Bernitz, Ulf & Kjellgren, Anders, (2014). Europarättens grunder, s.28 
60 Dir. 2003/88/EC om arbetstidens förläggning i vissa avseenden 
61 Andersson (2013), s.137 
62 KOM/2002/0118, s.3 
63 https://osha.europa.eu/sv/healthy-workplaces-campaigns/healthy-workplaces-manage-stress 
(Hämtad 2017-03-11) 
64 3kap 2§ 1st AML 
65 AV:s kommentarer till AML (2015), s.30 & Gullberg och Rundqvist (2014), s.336  

https://osha.europa.eu/sv/healthy-workplaces-campaigns/healthy-workplaces-manage-stress
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Arbetsmiljölagens tredje kapitel ger hänvisningar om arbetsgivarens allmänna 

skyldigheter för arbetsmiljön. Arbetsgivaren åläggs en relativt omfattande skyldighet att 

förebygga ohälsa och olycksfall utifrån lagens ordalydelse i 3kap 2§ 1st AML. Där 

framgår att arbetsgivaren ska ”vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att 

arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall”. Olycksfall karaktäriseras av en plötslig 

händelse och det kan röra sig om såväl en lindrig skada som ett dödsfall66. Olycka när det 

rör arbetsrelaterad stress kan exempelvis röra sig om posttraumatiskt stressyndrom som 

uppstår såsom vid plötslig livsfara eller allvarlig kränkning av integriteten. Organisatorisk 

och social arbetsmiljö torde dock i större utsträckning aktualisera ohälsobegreppet67. 

Ohälsa definieras som sjukdom enligt medicinska och objektiva kriterier eller psykiska 

och kroppsliga funktionsstörningar. De faktorer som avgör om det är ohälsa eller inte är 

varaktighet, funktionsförmåga och styrkan i upplevelsen.68 Arbetsmiljöverkets 

ohälsobegrepp innefattar med andra ord såväl medicinsk som holistisk syn på hälsa, vilket 

också speglar arbetsmiljölagstiftningens vida omfattning.69  

 

Arbetsgivaren åläggs det yttersta ansvaret, men arbetstagaren har också ansvar för att den 

goda arbetsmiljön ska kunna uppnås. Detta blir av stor betydelse särskilt för 

organisatorisk och social arbetsmiljö, som tidigare påpekats70. Förutom att föreskrifter 

ska följas förväntas denne medverka i arbetsmiljöarbetet och genomföra de åtgärder som 

krävs för att uppnå god arbetsmiljö.71 För att möjliggöra det föreskrivs arbetsgivaren att 

informera arbetstagaren om vilka risker som är förenat med arbetet, som ska beaktas. I 

detta avseende är det också viktigt att beakta olika människors förutsättningar.72  

 

2.3 Arbetsmiljöns beskaffenhet 

Förebyggande av åtgärder ska ske i enlighet med beskrivningen om arbetsmiljöns 

beskaffenhet som framgår av lagens andra kapitel, där helhetsbilden av arbetsmiljön blir 

tydlig73. Av 2kap 1§ 1st AML framgår att Arbetsmiljön ska vara tillfredsställande i 

förhållande till arbetets natur samt social och teknisk utveckling i samhället. Att ta hänsyn 

                                                 
66 Vägledning till Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1. Så 
förbättras verksamhetens arbetsmiljö, s.17 
67 Andersson (2013), s.44 
68 Vägledning AFS 2001:1, s.17 
69 Andersson (2013), s.42 
70 Prop.1990/91:140, s.28 
71 3kap 1a, 4 §§ AML  
72 3kap. 3§ AML 
73 3kap. 1§ AML & Gullberg och Rundqvist (2014), s.83 
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till arbetets natur innebär att arbetsmiljökraven anpassas till olika arbetsuppgifters art och 

ändamål. Vad som är rimliga arbetsmiljökrav för ett verksamhetsfält kan skilja sig från 

andra områden. Det handlar då ofta om olika intressen som står i konflikt och som 

behöver vägas mot varandra, exempelvis ett vårdintresse i förhållande till 

arbetsmiljöintresse vid ambulansfärd.74 Vidare framhålls att ett individuellt perspektiv av 

arbetsförhållanden ska beaktas, innefattande både fysiska och psykiska aspekter75. 

Utformningen av arbetet ska anpassas så att arbetstagaren undviker såväl fysisk som 

psykisk belastning som kan orsaka ohälsa eller olycksfall med beaktande av teknik, 

arbetsorganisation och arbetsinnehåll76. Innebörden av detta med avseende på den 

organisatoriska och sociala arbetsmiljön är möjlighet till social kontakt, eget inflytande 

och samarbete, vilket också framgår av 2kap.1§ 5st AML. Vad gäller delaktigheten i 

utformningen av sitt arbete uttrycks denna självständigt i 2kap. 1§ 3st AML. Vidare sägs 

att arbetsmiljön ska utformas så att möjlighet till personlig och yrkesmässig utveckling 

eftersträvas77. Detta är faktorer som tillsammans med exempelvis variation och samarbete 

som beskrevs angående arbetsutformning, är utmärkande för en tillfredställande 

arbetsmiljö78. Det finns en tendens att skilja mellan fysiska och psykosociala faktorer, det 

är dock viktigt att understryka att ett samspel mellan dessa sker. Därför bör detta beaktas 

vid arbetets utformning i enlighet med vad Gullberg och Rydqvist framför: 

”Psykosociala faktorer i arbetsmiljön framkommer genom att arbetsmiljön betraktas från 

psykologisk och sociologisk synpunkt. Detta perspektiv omfattar såväl fysiska som organisatoriska 

och sociala arbetsmiljöfaktorer.”79  

 

Vad som åläggs arbetsgivaren genom uttrycket ”vidta alla åtgärder som behövs” 

begränsas dock till viss del. Hänsyn bör tas, inte bara till arbetets natur, utan också till 

yttre faktorer vid bedömning av vilka krav som kan ställas på arbetsmiljön.80 ”De insatser 

som krävs för att förbättra arbetsmiljön får inte vara orimliga i förhållande till de resultat 

som kan uppnås”.81 Av lagen framgår inte hur denna skälighetsbedömning ska göras. 

                                                 
74 Gullberg och Rundqvist (2014), s.74-77 
75 2kap 1§ 2st AML 
76 2kap. 1§ 4st AML  
77 2kap. 1§ 6st AML 
78 Vägledning till AFS 2001:1, allmänna råd till 2§ 
79 Gullberg och Rundqvist (2014), s.83 
80 Ibid, s.119 
81 Prop. 1976/77:149 s.253 
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Anledningen till detta är för att undvika hänsynstagande till den enskilde arbetsgivarens 

förutsättningar ekonomiskt och även i övrigt.82 

 

2.3.1 Organisatorisk och social arbetsmiljö 

Av arbetsmiljöns beskaffenhet framgår att psykologiska, sociala och organisatoriska 

aspekter ska beaktas vid arbetsmiljöarbetet. I AFS 2015:4 som sedan 31 mars 2016 varit 

tillämplig83, ges en tydligare beskrivning av vad som faktiskt avses med dessa84. 

Bindande föreskrift för detta område har länge varit efterfrågad85. Redan 2003 gav 

Arbetsmiljöverket ut en remiss om förslag till bindande föreskrift, men avslogs sedan 

arbetsgivarparten visat motstånd till detta86. Ansvar för organisatoriska och sociala 

faktorer i arbetsmiljön fokuserar på de yttre faktorer som arbetsgivaren kan kontrollera 

och som påverkar arbetstagare psykosocialt i arbetet87. Föreskriften ger en beskrivning 

av vad som avses med arbetstid, arbetsbelastning samt kränkande särbehandling och 

denna studie omfattar utredning av de två senast nämnda88.  

 

2.3.1.1 Arbetsbelastning 

Av föreskriften framgår att arbetsgivaren ska se till att det råder balans mellan 

arbetstagarens arbetsuppgifter och befogenheter för att säkerställa att det inte ger upphov 

till ohälsosam arbetsbelastning89. Höga arbetskrav är inte i sig skadligt, men det krävs att 

man har möjlighet att påverka hur detta ska genomföras90. Ohälsosam arbetsbelastning i 

detta sammanhang uppstår ”när kraven i arbetet mer än tillfälligt överskrider resurserna” 

och det inte finns möjlighet till tillräcklig återhämtning. Vad som avses med krav och 

resurser i arbetet gavs i det inledande avsnittet en beskrivning med exempel, men vad 

detta innefattar på den specifika arbetsplatsen går inte att säga eftersom det är högst 

individuellt.91 För att förhindra ohälsosam arbetsbelastningen åligger det arbetsgivaren 

att tydligt klargöra arbetets innehåll. Detta innefattar vilka uppgifter som ska utföras, 

vilket resultat som förväntas nås, sättet detta ska utföras om det krävs, prioriteringen av 

                                                 
82 Gullberg och Rundqvist (2014), s.119 
83 Därmed ersätts tidigare föreskrifter AFS 1993:17 om kränkande särbehandling i arbetslivet samt AFS 
1990:18 om omvårdnadsarbete i enskilt hem. Dessutom blir Arbetarskyddsstyrelsens allmänna råd AFS 
1980:14 om psykiska och sociala aspekter på arbetsmiljön inaktuell. 
84 Remiss till förslag om AFS 2015:4, REM 2011/101340 2014-09-16, s6 
85 Vägledning till AFS 2015:4, s.3 
86 Andersson (2013), s.116-119 
87 Vägledning till AFS 2015:4, s.12 
88 9-14§ AFS 2015:4  
89 9§ AFS 2015:4 
90 Prop. 1990/91:140, s.33-34 
91 Vägledning AFS 2015:4, s.34-39 
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arbetsuppgifterna samt vem man ska vända sig till för att få stöd. Vidare ska arbetsgivaren 

klargöra de befogenheter som arbetstagaren har för arbetet.92 Tydliga prioriteringar är 

viktigt vid tillfälliga arbetstoppar. Råder det ofta tidsnöd är det viktigt att uppmärksamma 

detta för att undvika ohälsosam arbetsbelastning och kränkande särbehandling.93 De 

arbetstagare som utför ett arbete som innebär stark psykisk belastning åligger 

arbetsgivaren att vidta åtgärder för att förhindra ohälsa och olycksfall94. Det innefattar 

arbetstagare så som socialsekreterare vars beslutsfattande starkt påverkar människors 

livssituation eller omvårdare som behandlar svårt sjuka och möter anhöriga för att ge 

några exempel. Vilket stöd som behövs i dessa tillfällen måste avgöras utifrån arbetets 

art, men det kan röra sig om insatser i form av exempelvis utbildning.95  

 

2.3.1.2 Kränkande särbehandling 

Vad gäller kränkande särbehandling på arbetsplatsen åligger det arbetsgivaren att 

klargöra för arbetstagarna att detta inte är något som accepteras i verksamheten samt vidta 

åtgärder för att säkerställa att arbetsmiljön inte ger upphov till detta96. Med kränkande 

särbehandling avses ”återkommande handlingar som allvarligt kränker någon annans 

värdighet”97, exempelvis genom ryktesspridning, att inte bli hälsad på eller exkluderad 

från möten. Förekommer detta upprepade tillfällen kan det utvecklas till systematisk 

kränkning, eller med andra ord mobbning. Detta innefattar också sexuella trakasserier 

eller diskriminering. Det är viktigt att det tidigt uppmärksammas för att snabbt kunna 

åtgärdas, vilka kan yttra sig exempelvis som samarbetssvårigheter som grundas i hög 

arbetsbelastning.98 För att möjliggöra tidig upptäckt föreskrivs arbetsgivaren att utfärda 

rutiner för vem som tar emot informationen, vad mottagaren ska göra och hur den som är 

utsatt ska få hjälp, vilket ska tydliggöras för alla arbetstagare99.  Föreskriften ställer alltså 

inga krav på att utreda huruvida kränkande särbehandling föreligger i enskilda situationer, 

istället betonas att dessa med försiktighet ska hanteras och genomföras så att den sociala 

arbetsmiljön inte riskerar att skadas.100 

 

                                                 
92 10§ AFS 2015:4 
93 Vägledning AFS 2015:4, s.44 
94 11§ AFS 2015:4 
95 Vägledning AFS 2015:4, s.46-48 
96 13§ AFS 2015:4 
97 4§ AFS 2015:4 
98 Vägledning AFS 2015:4, s.56-60 
99 14§ AFS 2015:4 
100 Vägledning AFS 2015:4, s.64-65 
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2.3.1.3 Kunskapskrav 

Enligt 6§ AFS 2015:4 ska arbetsgivaren se till att kunskap finns bland chefer och 

arbetsledare om hur man förebygger och hanterar ohälsosam arbetsbelastning och 

kränkande särbehandling. Detta kräver generella kunskaper om hur arbetsmiljön på den 

enskilda arbetsplatsen påverkar arbetstagarnas hälsa. Det innefattar alltså kunskap som 

gör att man har förmåga att identifiera tecken på exempelvis hög arbetsbelastning och 

kränkande särbehandling för att sedan kunna avgöra vilka åtgärder som är lämpliga att 

vidta. Således är inte övergripande kunskaper tillräckliga.101 Kunskapskrav om fysiska, 

psykologiska och sociala förhållanden ställs också upp i 6§ 2st 2p AFS 2001:1, men 

tillskillnad från dessa handlar det nu inte bara om att känna till riskerna i arbetet.  

 

2.3.2 Det systematiska arbetsmiljöarbetet 

Föreskriften AFS 2015:4 ger en djupare beskrivning om vad som är centralt för arbetet 

med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Föreskriften som systematiskt 

arbetsmiljöarbete ger vidare en detaljerad beskrivning om hur man ska arbeta med 

arbetsmiljön.102 Arbetsgivaren föreskrivs enligt kraven i 3kap 2a§ AML att utföra ett 

systematiskt arbetsmiljöarbete genom att ”planera, leda och kontrollera verksamheten”. 

Principen om riskvärdering är central för ramdirektivet 89/391/EEG, vilken utöver 

identifiering av risker också innefattar arbetstagardeltagande och dokumentering103. Efter 

kommissionens yttrade om att Svergie vid flera punkter104 varit bristfälliga vid 

genomförande av ramdirektivet 89/391/EEG tillkom en mer specifik beskrivning av det 

systematiska arbetsmiljöarbetet genom AFS 2001:1105. Föreskriften specificerar 

arbetsgivarens skyldighet att undersöka och bedöma risker i arbetet. Förenklat kan man 

säga att det systematiska arbetsmiljöarbetet består av fyra steg som konstant ska fortlöpa 

genom undersökning, riskbedömning, åtgärder och kontroll106. Arbetsgivaren ska också 

öppna upp för delaktighet för arbetstagare att medverka i detta arbete107. 

Riskbedömningen som inkluderar konsekvensbedömning av arbetsförhållanden ska göras 

regelbundet, i synnerhet vid förändring av verksamheten. Dessa ska dokumenteras och 

åtgärdas i den ordning som allvarlighetsgraden är bedömd.108 Vid ohälsa eller olycka ska 

                                                 
101 Vägledning AFS 2015:4, s.25-26 
102 Ibid, s.17 
103 Art.1 p2 dir.89/391/EEG  
104 Art.7, 10, 11 dir.89/391/EEG  
105 Ds 2001:50, s.11-12 
106 Vägledning AFS 2001:1, s.14 
107 4§ AFS 2001:1 & Vägledning AFS 2001:1, s.30 
108 8§ AFS 2001:1 & Vägledning AFS 2001:1, s.59-62 
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orsaken utredas och åtgärdas omedelbart för att sedan följas upp109, med syftet att se till 

att det inte händer igen110. Är det inte möjligt att genomföras omgående ska det planeras 

skriftligt111. Av förarbeten framgår att man ska vara vaken för orsakssamband som också 

kan vara mindre tydliga för att upptäcka risker i arbetsmiljön, varför det kan krävas 

relativt djupgående analyser vid det förebyggande arbetsmiljöarbetet112. Av vikt för 

möjligheten till utredning är att det finns ett rapporteringssystem där man kan rapportera 

så kallade tillbud, som tydligt kommunicerats till arbetstagarna113. Det systematiska 

arbetsmiljöarbetet ska vara en naturlig del av den dagliga verksamheten som årligen ska 

följas upp114. Nytt för det systematiska arbetsmiljöarbetet är att arbetsgivaren ska ha 

tydligt uppställda mål för att främja hälsa och förebygga ohälsa med avseende på 

organisatorisk och social arbetsmiljö, som en del av arbetsmiljöpolicyn på området.115 

Det kan exempelvis avse kommunikation och ledarskap, till vilken man bör ha en tydlig 

strategi för116. Steinberg menar att det systematiska arbetsmiljöarbetet utgör 

arbetsgivarens viktigaste uppgift för arbetsmiljön. Med hjälp av denna metod kan 

arbetsgivaren följa upp verksamheten och leva upp till arbetsmiljöns beskaffenhet.117  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
109 9§ AFS 2001:1 
110 Vägledning AFS 2001:1, s.17 
111 10§ AFS 2001:1 
112 Prop.1990/91:140, s.40 
113 Vägledning AFS 2001:1, s.66-67 
114 3, 11 §§ AFS 2001:1 
115 5, 7§ AFS 2015:4 & Vägledning 2015:4, s.30-32 
116 Allmänna råd 7§, AFS 2015:4 
117 Steinberg, Maria (2013). Skyddsombuds- och Arbetsmiljöombudsrätt s.138-139 
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3 Straffansvar vid Arbetsmiljöbrott 

3.1 Allmänt om arbetsmiljöbrott 

Reformen av arbetsmiljöregleringen 1991 som tidigare nämnts innebar också att en 

enskild paragraf, 3kap. 10§ BrB, infördes för att reglera arbetsmiljöbrott. Paragrafen 

hänger samman med de brott som beskrivs i 3kap. 7-9§§ BrB, vållande av kroppsskada, 

sjukdom, död och fara för annan. Även tidigare hade dessa paragrafer varit aktuella brott 

som man kunde straffas för inom ramen för verksamheten. Vid införande av 3kap. 10§ 

BrB blev detta tydligt uttryckt och motiven var därför huvudsakligen av pedagogiska skäl. 

Vikten av att allmänheten också tydligt ska kunna identifiera vad som kriminaliserats har 

också betonats.118 Straffansvaret för ett arbetsmiljöbrott anses vara den yttersta 

ansvarsmekanismen för arbetsmiljöansvaret. På detta sätt kan ansvar utkrävas för 

arbetsmiljön i efterhand, oberoende av tillsynsmyndighetens föreläggande eller förbud.119  

 

Arbetsmiljöbrottsregleringen är en del av effektiviseringen av arbetsmiljöregleringens 

genomdrivandet och har således ett i huvudsak allmänpreventivt syfte120. Förenklat kan 

brott definieras i enlighet med 1kap. 1§ BrB, som en gärning som är följt av ett straff, 

vilket är ett sätt att ge uttryck för samhälleliga normer121. Av förarbetet till paragrafen 

framhålls att det är av vikt att det finns ett effektivt straffrättslig system för sanktioner vid 

överträdelse av arbetsmiljöskyldigheter för att säkerställa att dessa efterlevs. Ur ett 

konkurrenshänseende poängteras att man inte ska kunna vinna rent ekonomiskt på att 

undvika att bedriva ett gediget arbetsmiljöarbete. Genom att kriminalisera åsidosättandet 

av arbetsmiljöansvaret markeras dess straffvärde och därmed förväntas arbetsgivarens 

handlande kunna påverkas i önskvärd riktning122. Av intresse är då att analysera i vilken 

utsträckning detta kan tänkas ske med avseende på organisatorisk och social arbetsmiljö.  

 

3.2 Arbetsmiljöbrottets rekvisit  

Vid åsidosättandet av skyldigheter för arbetsmiljön kan straffrättsligt ansvar utkrävas 

enligt 3kap. 10§ BrB för arbetsmiljöbrott123. Arbetsmiljöbrottet kategoriseras som ett 

oäkta underlåtenhetsbrott, då det handlar om ett påbud som kan åsidosättas. Gärningen 

kan alltså uppstå genom såväl handling som underlåtenhet. Påbudet tar sig i uttryck i 

                                                 
118 Prop 1990/91:140, s.115 
119 Andersson (2013), s.257-258, 311 
120 Asp m.fl. (2010), s.46 
121 Asp, Petter & Ulväng, Magnus (2014). Straffrätt – en kortfattad översikt, s.10 
122 Prop.1990/91:140, s.109 & Asp m.fl. (2010), s49 
123 3kap 10§ BrB 
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arbetsmiljöbrottets brottsbeskrivning där det framgår att det åligger arbetsgivaren en 

skyldighet att följa arbetsmiljöregleringen.124 Denna skyldighet innefattar, som tidigare 

redovisats, även arbetsmiljöförordningen och föreskrifter125. Arbetsmiljöbrott tillhör den 

typ av oäkta underlåtenhetsbrott som benämns som effektbrott. Arbetsmiljöbrottet 

bestraffar ”fysiskt orsakande av en effekt”, där just effekten är central i arbetsmiljöbrottets 

brottsbeskrivning, vilken lyder som följer:126  

”Om brott, som i 7–9 §§ sägs, har begåtts genom att någon uppsåtligen eller av oaktsamhet 

åsidosatt vad som i enlighet med arbetsmiljölagen (1977:1160) ålegat honom till 

förebyggande av ohälsa eller olycksfall, döms för arbetsmiljöbrott till straff som i nämnda 

lagrum sägs."127  

Arbetsgivarens gärning ska ha lett till en effekt i form av kroppsskada, sjukdom, död eller 

fara för annan i enlighet med 3kap. 7-9§§ BrB. För att dömas för vållande till kroppsskada 

eller sjukdom krävs att denna är av allvarligare grad än ringa128. Vad avser fara för annan 

krävs att det förelegat en konkret fara i det särskilda fallet. Skada behöver inte uppstått, 

men det ska då röra sig om fara för livet, svår kroppsskada eller allvarlig sjukdom. Faran 

behöver inte uppstå direkt vid gärningen, utan kan handla om att man senare utsätts. 

Gärningen vid arbetsmiljöbrott, åsidosättandet av skyldighet, handlar i normala fall om 

underlåtenhet att vidta de skyldigheter att förebygga ohälsa och olycksfall som åligger 

arbetsgivaren, men det kan också röra sig om aktivt handlande.129  Vid effektbrott framgår 

det indirekt av brottsbeskrivningen ett krav på att det går att finna ett orsakssamband, 

kausalitet, mellan effekten och gärningen. För att straffrättsligt ansvar ska bedömas 

föreligga krävs att de objektiva rekvisiten som presenterats ska täckas av de subjektiva 

rekvisiten som är uppställda för det personliga ansvaret.130 Arbetsgivaren ska agerat 

genom uppsåt, dolus, eller oaktsamhet, culpa131. Vid uppkommen fara för annan krävs att 

oaktsamheten varit av grovt slag132. Vad avser oaktsamt beteende gäller detta 

åsidosättandet av arbetsmiljöskyldigheterna vilket ska ställas i förhållande till effekten 

som uppstått133.  

                                                 
124 Dahlström Mats, Strand Anette & Westerlund Gösta (2014). Brott och påföljder., s.13-14 & 
Leijonhufvud, Madeline & Wennberg, Suzanne (2009). Straffansvar, s.41-44 
125 Prop.1990/91:140, s.129 
126 Leijonhufvud & Wennberg (2009), s.40-44 
127 3kap 10§ BrB 
128 3kap. 8§ BrB 
129 Prop.1990/91:140, s. 129-130 
130 Leijonhufvud & Wennberg (2009), s32 
131 3kap 10§ BrB 
132 Prop.1990/91:140, s.129 
133 Ibid, s.129-130 
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4 Arbetsmiljöbrottets prövning 

4.1 Legalitetsprincipen 

Straffrättstillämpningen präglas av allmänna rättsprinciper där legalitetsprincipen är 

central. Denna syftar till tydlighet och förutsebarhet för att säkerställa att straffansvaret 

åläggs skyldig person.134 Vid arbetsmiljöbrott avser den att skydda arbetsgivaren mot 

illegitimt maktutövande från staten135. Principen finns lagfäst i 1kap. 1§ BrB136 och 

uttrycks genom den bekanta lydelsen: ”nulla poena sine lege, nulla pena sine crimine, 

nullum crimen sine poena legali”. Inget straff utan lag, inget straff utan brott, inget brott 

utan kriminalisering genom lag.137 Principen innefattar ett krav på att det ska finnas stöd 

för gärningen i författning med möjlighet att förutse vilket straff som följer av ett brott. 

Strafftillämpningen får därför aldrig ske retroaktivt eller analogt. Förbud mot retroaktiv 

tolkning innebär att man inte får straffas för bestämmelse som tillkommit efter att 

gärningen begåtts. Analog tolkning som förbjuds vid strafftillämpning innebär att man 

inte kan bli straffad utan stöd av lagens ordalydelse.138 Förutom föreskriftkravet, 

retroaktivitetsförbudet och analogiförbudet är den fjärde punkten som innefattas i 

legalitetsprincipen obestämdhetsförbudet. Detta förbud ställer krav på begriplighet och 

precision för möjlighet till straffrättsligt utkrävande vid arbetsmiljöbrott.139 De högt 

ställda beviskraven som åläggs åklagaren, att kunna bevisas bortom rimligt tvivel, är 

också en del av rättssäkerheten.140  

 

4.2 Bakgrund till Krokomfallet 

Fallet rör huruvida arbetsmiljöbrott begåtts genom vållande till annans död alternativt 

vållande till allvarlig sjukdom, sedan socialsekreterare Lars Persson tagit sitt liv i juni 

2010.  Enligt åtal åberopas att detta beror på brister i arbetsmiljön, vilka kan anknytas till 

social och organisatorisk arbetsmiljö. Sverker Eliasson och Ulf Norling är de två chefer 

som står åtalade.  

 

                                                 
134 Asp. m.fl (2010), s.62-63 
135 Andersson (2013), s258 
136 Även i 2kap. 10§ 1st Kungörelse (SFS 1974:152) om beslutad ny regeringsform (RF) & art.7 Lag (SFS 
1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande friheterna (EKMR) 
137 Asp m.fl (2010), s.62 
138 Berggren, Nils-Olof m.fl (red.) (2016-). Brottsbalken : en kommentar, 1kap 1§ BrB  
139 Asp. M.fl. (2010) s.62 
140 Leijonhufvud och Wennberg (2009), s.29 
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Sedan ny arbetsledare tillsatts har samarbetssvårigheter mellan henne och Lars uppstått. 

Lars har upplevt sig blivit särbehandlad av Barbro, vilket blivit känt under hösten 2009. 

Därefter vidtogs en rad åtgärder, så som olika konstellationer av trepartssamtal, 

mobbningsutredning samt psykologhjälp. Lars har uppsökt läkare trots skepsis och visst 

motstånd. Sedan extern hjälp med mobbningsutredning av företagshälsovården avböjts 

kom denna att genomföras av Sverker, som inte tidigare hade erfarenhet av att genomföra 

en sådan. Han bedömde att det inte varit fråga om någon mobbning, vilket grundats på de 

båda parternas utsagor om situationen. När mobbningsutredningens resultat presenterats 

leder detta till att Lars får en varning för brister i arbetet. Vidare kom från arbetsgivarens 

sida övervägning att avskeda Lars, trots vaga grunder för detta. Att Lars mått mycket 

dåligt har kommit till chefernas kännedom då detta påpekats av såväl Lars själv, hans 

familj samt från arbetskollegor. 

 

Båda cheferna bedöms ha agerat oaktsamt. Dock framhävs av domstolen att situationen 

varit av komplext slag med ”svårbedömda psykosociala faktorer”, där Lars agerande får 

betydelse för huruvida dessa åtgärder kunnat och borde genomförts. Det grundas delvis 

på det motstånd som han till en början visade till att ta hjälp av företagshälsovården och 

uppvisad ovilja att bli omplacerad. Mobbningsutredningen är den del av åsidosättandet 

som mest ifrågasatts, men med hänvisning till bristande tydlighet i bindande föreskrifter 

som ger utrymme för tolkning och felbedömningar anses inte föreligga oaktsamhet som 

är så pass klandervärd att den kan förenas med straff, varför åtalet ogillas. 

 

4.3 Ansvarssubjektet 

Enligt svensk rätt kan endast fysiska personer begå brott och dömas för straff141. Därför 

blir ett första steg att reda ut vem som inom verksamheten kan ställas till svars, 

ansvarssubjektet. Som tidigare nämnts är det inte per automatik den som haft det uttalade 

arbetsmiljöansvaret som blir den straffansvarige. Bedömningen av vem som är 

straffrättsligt ansvarig görs av domstol utifrån vem det är som faktiskt handlat i strid mot 

arbetsmiljöregleringen.142 Prövningen görs utifrån principen om företagsansvar, vilken 

utvecklats genom praxis och doktrin143. Som utgångspunkt åläggs alltså straffrättsligt 

ansvar på företagsledningen, i huvudregel på den eller de som befinner sig i verkställande 

ledningsposition. Denne anses besitta den makt i form av resurser och arbetsledning som 

                                                 
141 Leijonhufvud & Wennberg (2009), s78 
142 Gullberg & Rundqvist (2014), s.336 
143 Prop. 2005/06:59, s.56 
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krävs för att förebygga en god arbetsmiljö. Dessutom torde det ligga i dennes intresse att 

undvika brottslig verksamhet i företaget, varför efterlevande av arbetsmiljön kan bli 

effektiv i detta avseende. Eftersom det av rimliga skäl inte i alla tillfällen är möjligt att 

företagsledning ska ansvara för arbetsmiljöansvaret kan behov av delegering finnas.144 

För att förtydliga är det då arbetsmiljöuppgifter som kan delegeras, vilket i sin tur kan få 

straffrättsliga konsekvenser145. För att straffrättsligt ansvar ska bli aktuellt krävs att 

delegering av arbetsmiljöansvaret skett med tydlighet. För delegering krävs också att 

tillräckliga beslutsbefogenheter medföljer. Dessutom krävs att den som erhåller ansvaret 

faktiskt har kompetens och erfarenhet av den uppgift som ansvaret innebär.146 Vid 

prövning av huruvida delegering skett ska nämnas två fall som ger en nyanserad bild av 

domstolens delegeringsbedömning:  

I fallet NJA 1993 s.245 frias avdelningschef från straffansvar sedan arbetstagare fallit och ådragits 

skallskada på bygget som var dennes arbetsplats. Arbetsmiljöskyldigheterna ansågs istället åligga 

platschefen, trots att någon uttalad delegering inte skett. Det finns dock inget formkrav för hur 

delegering ska skett och utifrån platschefens uttalande hade också han uppfattningen att 

arbetsmiljöansvaret kunde åvila honom. Domstol fann dessutom att detta kunnat utläsas av dennes 

befattningsbeskrivning som därefter gör bedömningen att det inte heller ålegat avdelningschefen att 

utöva kontroll i detta hänseende, varför han befrias från straffansvar tillskillnad från Tingsrättens 

och Hovrättens bedömningar.147 

NJA 2004 s.126 prövar huruvida platschefen gjort sig skyldig till arbetsmiljöbrott när en 

arbetstagare skadats vid rengöring av maskin. Enligt denne själv har delegation skett till teknisk 

chef. Domstolen finner det oklart i frågan då ingen tydlig delegering skett, varför ansvaret stannar 

på den högsta befattningen, i detta fall platschefen.148 

 

Vid fall då delegering har skett och arbetsmiljön blivit åsidosatt krävs också bedömning 

av huruvida ledningen ändå haft tillsynsskyldighet eller på annat sätt varit försumlig, 

precis som beskrivs i fallet NJA 1993 s.245. Detta blir också tydligt i Krokomfallet149. 

Ulf Norling är den som haft det formella ansvaret för arbetsmiljön utifrån delegering av 

Krokoms kommun, har i sin tur delegerat ansvaret vidare till Sverker Eliasson. Sedan det 

kommit till Ulfs kännedom att allvarliga samarbetssvårigheter förekommit, efter skrivelse 

                                                 
144 SOU 1997:127 del A, s.104, 117 & Asp m.fl (2010), s.210-212 
145 Vägledning AFS 2001:1, s.41 
146 Prop. 1976/77:140, s.373 
147 NJA 1993 s.245. Jämför även NJA 1991 s.247 där domstolen bedömer att en förman med avseende 
på dennes ställning ansvarar för arbetsmiljöskyldigheten, trots att delegering inte uttryckligen skett 
samt avsaknad av befattningsbeskrivning. Åtal ogillas.  
148 NJA 2004 s.126 
149 Nedre Norrland 2015-03-03 i mål B399-14, s.13 
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från Lars kollegor, finner domstolen att även om delegation formellt skett går Ulf inte fri 

från ansvar.  

 

Sammanfattningsvis kan sägas att bedömning av delegering alltså görs högst individuellt 

utifrån varje situation.150  Ansvarssubjektet vid arbetsmiljöbrott kan vara fråga om såväl 

företagets verkställande direktör, som förman till den drabbade. Det förra är vanligare att 

döma av statistik151. Att finna ansvarssubjektet visar sig av praxis vara komplext. Det 

torde dock inte vara beroende av typen av åsidosättande. Således är det inte av avgörande 

betydelse för möjlighet till straffrättsligt utkrävande vid arbetsmiljöbrott som lett till 

stressrelaterad ohälsa. Dessutom finns möjlighet att vid oklar delegering gå tillbaka till 

närmast högsta ansvarig, så som i NJA 2004 s.126. Delegeringsfrågan blir emellertid 

viktig för att avgöra vidare prövning av huruvida arbetsmiljöbrott förekommit, 

exempelvis kravet på att ansvarssubjektet agerat uppsåtligt eller oaktsamt.152 Vad som 

enligt mig är att ta i beaktning i framtiden är kravet på kompetens vid delegering och de 

i mina ögon högt uppställda kunskapskraven i 6§ AFS 2015:4. Ur arbetsgivarsynpunkt 

torde detta vara av vikt att säkerställa samt beakta det faktum att det trots delegering kan 

åligga denne tillsyn. Detta resonemang utvecklas i avslutande analys. 

 

4.4 Åsidosättande av skyldighet 

När ansvarssubjektet identifierats sker prövning av huruvida skyldigheterna är åsidosatta. 

Som tidigare påpekats sker detta vanligtvis genom underlåtenhet vid arbetsmiljöbrott153. 

Agerande genom underlåtenhet kräver att den som straffas åläggs en plikt att handla, om 

gärningsmannen befunnit sig i garantställning154. Genom garantläran kan straffansvaret 

begränsas till underlåtenheter som är straffvärda155. Arbetsgivarens skyldighet att handla 

framkommer genom arbetsmiljöbrottets brottsbeskrivning: ”åsidosatt vad som i enlighet 

med arbetsmiljölagen (1977:1160) ålegat honom”156. Därmed blir det också tydligt att 

plikten att handla prövas utifrån det som påbjuds i lag och tillhörande författning i form 

av föreskrifter157. Av vad som framgår av förarbeten till arbetsmiljölagen ska vid 

bedömning av straffrättsligt utkrävande läggas stor vikt vid huruvida åsidosättandet skett 

                                                 
150 Gullberg & Rundqvist (2014), s336-337 
151 Arbetsmiljöverket RAP 2013:4, s.49 
152 Andersson (2013), s.270 
153 Berggren, Nils-Olof m.fl (red.) (2016-), kommentar till 3kap 10§ BrB  
154 Asp & Ulväng (2014), s.25 
155 SOU 1997:127, del A, s.102 
156 3kap. 10§ BrB 
157 Leijonhufvud & Wennberg (2009), s.41-44 
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med stöd av en föreskrift158. Mot bakgrund av detta samt med beaktande av en av 

straffrättens centrala principer om förutsebarhet torde därför den bindande föreskriften 

AFS 2015:4 vara av största vikt för att möjliggöra straffrättsligt utkrävande. Just vid 

prövningen av åsidosättandet hävdar Andersson dock att prövningen utifrån rättspraxis 

huvudsakligen sker med utgångspunkt i lagens ordalydelse som ålägger arbetsgivaren att 

”vidta alla åtgärder som behövs”159. Vid bedömning av åsidosättandet som orsakat 

arbetstagaren en skada i arbetet anses denna skyldighet vara åsidosatt160.  

 

I de fall som identifierats som orsakat stressrelaterad ohälsa görs prövning av vållande till 

sjukdom respektive död, alternativt sjukdom. I båda fallen kan konstateras att 

åsidosättande av arbetsmiljöskyldigheten skett, också med stöd enbart genom lag161.  

Linköpings Tingsrätts dom 2000-03-03 i mål B450-99, som hädanefter kallas Växeltelefonisterna, 

prövar huruvida arbetsmiljöbrott förelegat genom vållande till sjukdom. Två växeltelefonister har 

drabbats av posttraumatiskt stressyndrom respektive högt blodtryck orsakad av brister som kan 

hänföras till organisatorisk arbetsmiljö. Domstolen finner brister i samverkan med skyddsombud 

och i teknisk utformning av telefonväxeln som är central för arbetsuppgifterna, samt utbildningen 

för denna. Tingsrätten menar att bristerna innebär att högsta polisledningen ”inte hade vidtagit 

tillräckliga åtgärder till förebyggande av ohälsa”.162  

I Krokomfallet som tidigare beskrivits, handlar åsidosättandet delvis om hanteringen av 

anpassning till arbetstagarens arbetsförhållanden genom utebliven utredning av 

omplaceringsmöjlighet samt en otillräcklig rehabiliteringsutredning. Utöver detta 

bedöms den mobbningsutredning som gjorts med avseende på utförandet vara bristfällig. 

Detta är tendenser som bekräftar det Andersson hävdar.  

 

Vad gäller betydelsen av AFS 2015:4 kan detta jämföras med ytterst sällsynt förekomst 

av fällande domar för arbetsmiljö som orsakat sjukdom, trots tillgång till bindande 

föreskrifter163. Med avseende till det som sagts, torde mitt uttalande om vikten av 

föreskriftens införande och arbetsmiljölagens förarbeten inte vara avgörande för 

prövningen av åsidosättandet. Däremot visar det sig vara av större betydelse för 

prövningen av subjektiv täckning av detta rekvisit, som senare presenteras. Nästa steg 

                                                 
158 Prop. 1976/77:140, s.271 
159 3kap 2§ AML  & Andersson (2013), s.272 
160 Se ex NJA 2004 s.34 & NJA 2004 s.126  
161 B399-14 & och Linköping Tingsrätt dom 2000-03-03 i mål B450-99 
162 Linköping Tingsrätt dom 2000-03-03 i mål B450-99 
163 Andersson (2013), s.272, Ex AFS 2005:1 Mikrobiologiska arbetsmiljörisker – smitta, toxinpåverkan, 
överkänslighet 
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hänger också nära samman med åsidosättandet och bedömningen av huruvida denna varit 

straffrättsligt klandervärd.  

 

4.5 Adekvat kausalitet 

Vid ett effektbrott som arbetsmiljöbrottet är, krävs att det finns ett orsakssamband, 

kausalitet, mellan effekten och åsidosättandet av arbetsmiljöansvaret164. För att 

kausalitetsrekvisitet ska anses vara uppfyllt krävs att gärningen tidsmässigt föregåtts av 

effekten och att den påvisade gärningen konstateras vara orsaken till den uppkomna 

effekten. Kausalsamband prövas med utgångspunkt i John Stuart Mills betingelseteori. 

Om gärningen inneburit en nödvändig betingelse för den uppkomna effekten anses 

kausalitet föreligga. Vid underlåtenhetsbrott prövas detta genom hypotetisk 

kausalitetsbedömning.165 Bedömning görs utifrån huruvida effekten hade uteblivit om 

arbetsgivaren hade vidtagit sina arbetsmiljöskyldigheter. Bevisbördan har för den 

hypotetiska prövningen sänkts genom praxis till hög grad av sannolikhet, tillskillnad från 

resterande prövningar i arbetsmiljöbrottsmål där åklagaren åläggs att bevisa 

gärningspåståendet bortom rimligt tvivel.166 

I fallet NJA 2007 s.369 har en arbetstagare klämts ihjäl i samband med lossning av last från ett 

fartyg. VD:n åklagas för arbetsmiljöbrott för att det inte funnits tillräckliga rutiner för att utse 

signalman, vars uppgift skulle varit att varna för skopan som klämde arbetstagaren. Tingsrätt och 

Hovrätt ogillar åtalet för att bevis för att adekvat kausalitet förelegat inte kunnat bevisas. Högsta 

domstolen däremot hävdar att det vid hypotetisk bedömning räcker att man i hög grad av sannolikhet 

kan bevisa att om signalman tillsatts kunnat undvika olyckan. Därmed uppfylldes också 

orsaksrekvisitet.167  

 

Det räcker dock inte enbart konstaterande av att det finns ett orsakssamband, då det går 

att finna fler samband till uppkommen händelse168. Vid kausalitetsprövningen görs 

bedömning av huruvida gärningen anses vara brottslig, genom krav på adekvat kausalitet. 

Adekvansläran innebär att man begränsar straffansvaret för de objektiva kraven genom 

att pröva om det förelegat en objektiv fara för den effekt som inträffat vid den tidpunkten 

när gärningen begicks. Prövningen görs utifrån hur en ”normalt försiktig och förtänksam 

person” skulle agerat för att undvika effekten utifrån de förutsättningar och den kunskap 

om risken som förelåg vid gärningen. Thornstedt menar att det handlar om en generell 

                                                 
164 Prop. 1990/91:140, s.130 
165 Leijonhufvud & Wennberg (2009), s.44 
166 Andersson (2013), s.279 
167 NJA 2007 s.369 
168 Asp m.fl.(2010), s87 
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bedömning av risktagandet hos gärningsmannen. Mot bakgrund av det som sagts har 

kritik riktats mot adekvansläran från både Strahl och Jareborg, som hävdar att det för 

denna prövning är detaljer i bevisningen blir avgörande.169  

 

Fallet Växeltelefonisterna som ovan presenterats, bedömdes som bekant ha brister i 

arbetsmiljöskyldigheterna. Prövning av kausaliteten görs utifrån huruvida ”…åklagaren 

har lyckats visa att det är just dessa brister…” som varit orsaken till stressrelaterad 

ohälsa. Kausaliteten blir avgörande för att åtalet ogillas genom följande uttryck: ”Det kan 

inte uteslutas att samverkan skulle ha lett till att växelarbetet skulle ha lagts upp 

annorlunda, utbildning genomförts eller programmering mm inför starten av den 

gemensamma växeln. Något annat än gissningar är dock inte möjligt”. Vad som ska 

noteras är att avgörandet gjordes innan beviskravet sänkts till hög grad av sannolikhet.170 

Om saken sett annorlunda ut ifall avgörandet gjorts efter detta är svårt att besvara då 

bedömningen enbart görs att det inte kan uteslutas. Vad som kan sägas är att de allmänna 

råd som ställs upp i 9§ AFS 2015:4, troligtvis hade varit till stor hjälp enligt min 

uppfattning, för att kunna påvisa samband mellan teknikens utformning och 

arbetsbelastning: ”Arbetsgivaren bör även försäkra sig om att den teknik som används är 

utformad och anpassad till det arbete som ska utföras”. Även om detta inte är rättsligt 

bindande hade detta kunnat tillmätas viss betydelse om liknande fall prövas, enligt min 

uppfattning. Fallet påvisar de tendenser som Strahl och Jareborg hävdar angående 

detaljerad bevisning samt svårigheten vid kausalitetsbedömningen av fall som rör 

stressrelaterad ohälsa som under en längre tid lett till sjukdom.  

 

Vad som sagt kan ställas i förhållande till fysisk arbetsmiljö i fallet NJA 1993 s.245 som 

tidigare beskrivits, där uppkommen skada kunde hänföras till brister i form av uteblivet 

räcke utan större svårighet171. Ytterligare en Tingsrättsdom påvisar möjligheten att med 

enkelhet finna kausalsambandet mellan den fysiska arbetsmiljön och psykisk skada:  

Målet rör huruvida VD kan ställas straffansvarig då arbetstagare på grund av brister i arbetsmiljön 

blivit instängd i frysrum under ca en timmas tid. Frysrumsdörren som blåst igen bakom arbetstagaren 

                                                 
169 Leijonhufvud & Wennberg (2009), s.47-48 
170 Linköping Tingsrätt dom 2000-03-03 i mål B450-99 
171 För liknande exempel mellan fysisk arbetsmiljö och uppkommen skada, se även NJA 2004 s.126 som 
ovan beskrivits där arbetstagare skadats av maskin som saknat skydd, likt RH 2000:36 som saknar skydd 
till bakmaskin som arbetstagare skadas av vid rengöring av maskinen. I RH 2004:39 kunde 
kausalsamband finnas mellan bristande upplysning av risker i arbetet i gjuteriverksamhet som lett till 
arbetstagarens död. Hovrätten finner i mål B1782-07 brister i systematiska arbetsmiljöarbetet och 
riskbedömning som lett till att arbetatagare skadats av maskin som saknat skyddsutrustning 
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har inte kunnat öppnas inifrån och dessutom har nödsignal och lampor saknats. Arbetstagaren har 

på grund av händelsen ådragits koncentrationsproblem, sömnsvårigheter samt till och från vitnande 

fingrar. Tingsrätten finner samband mellan åsidosättandet och de skador som åsamkats och därmed 

fälls VD:n för arbetsmiljöbrott.172   

 

Både Krokomfallet och Växeltelefonisterna som identifierats rör prövning av 

åsidosättande av arbetsmiljöskyldigheter som lett till stressrelaterad ohälsa och som 

sedermera givit upphov till sjukdom173. Även vid koppling till fysisk arbetsmiljö visar 

det sig vara svårt att finna kausalitetssamband i dessa fall, vilket blir tydligt när 

Hovrätten prövar huruvida en sjuksköterska smittats av tuberkulos på grund av att 

andningsskyddet återanvänts. Efter som domstolen finner flera möjliga orsaker till 

uppkomsten av sjukdomen ogillas åtalet.174 Orsakad sjukdom visar sig vara mycket 

ovanligt förekommande bland de arbetsmiljöbrottsanmälningar som görs175. En 

förklaring som ges är att det sällan går att visa att sjukdomen är helt och hållet 

arbetsrelaterat176, vilket torde vara en möjlig förklaring till problematiken även vid 

stressrelaterad ohälsa vid granskning av praxis.  

 

I Krokomfallet finner Hovrätten tack vare väl dokumenterade uppgifter att det funnits 

ett samband mellan samarbetssvårigheter och Lars mående. Sänkt bevisbörda torde 

också haft betydelse i detta fall. Vad gäller adekvansbedömningen däremot 

uppkommer problematik. ”Enligt hovrätten bör man väga in att det vid exempelvis 

samarbetsproblem handlar om känsliga mellanmänskliga förhållanden”177 Närmare 

beskrivning av hur denna bedömning görs hänger nära samman med de subjektiva 

rekvisiten, som vidare beskrivs i nästa stycke. 

 

4.6 Subjektiva rekvisit 

I sista steget för bedömning huruvida ett arbetsmiljöbrott skett prövas de subjektiva 

rekvisiten. För att bli straffad för en gärning krävs enligt ytterligare en central straffrättslig 

princip att det allmänna skuldkravet är uppfyllt, vilket finns uttryckt i 1kap. 2§ 1st BrB178. 

Skuld i straffrättslig mening innebär att gärningsmannen ska ha förstått eller borde förstått 

                                                 
172 Linköpings Tingsrätts dom 2001-06-26 i mål B1436-01 
173 Observera att Krokomfallet i första hand prövar dödsfall enligt 3kap 7§ BrB 
174 Hovrättens över Skåne och Blekinge dom 2012-09-04 i mål nummer B 3403-11  
175 Arbetsmiljöverkets kunskapssammanställning 2013:4, s.30 
176 Arbetsmiljöverkets Rapport 2010:3, ”Arbetsrelaterade dödsfall i Sverige” 
177 Nedre Norrland 2015-03-03 i mål B399-14, s.18 
178 Asp m.fl. (2010), s297 
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vad denne gjorde samt att det inte föreligger några andra omständigheter som gör att 

gärningen inte är klandervärd179. Åsidosättandet av skyldigheterna för arbetsmiljön måste 

därför ha skett genom uppsåt, dolus, eller oaktsamhet, culpa i förhållande till effekten180. 

Dessa två skuldformer är uppställda för det personliga ansvaret, vars innebörd utvecklats 

genom praxis181. Agerar genom uppsåt sker med vilja och med medvetenhet om följderna. 

Uppsåtsagerande brukar delas in i två olika typer. Insiktsuppsåt innebär att man med all 

säkerhet förstått att gärningen kommer följas av en effekt, även om effekten i sig varit 

åsyftad. Likgiltighetsuppsåt å andra sidan innebär att arbetsgivaren i detta fall misstänkt 

effekten som kan följa av gärningen men har en likgiltig inställning till detta. Insikten om 

att en viss effekt kan uppstå påverkar inte arbetsgivarens agerande.182 Vid 

arbetsmiljöbrott är det dock vanligare att tala om oaktsamhet, vilket också kan delas upp 

i två olika varianter183. Medveten oaktsamhet görs också med viss likgiltighet, men 

tillskillnad från uppsåt görs detta i förhållande till risken, inte till följden. Det skiljer sig 

med andra ord vad man har sin likgiltiga inställning till. Att vara likgiltig till följden anses 

vara än mer klandervärd än att vara likgiltig till risken att något ska hända vid 

åsidosättandet av skyldigheten. Att agera omedvetet oaktsamt anses i förhållande till den 

som agerar medvetet oaktsamt vara mindre klandervärd. Detta för att likgiltigheten i detta 

fall handlar om huruvida det föreligger en risk. Man talar om att gärningsmannen, 

arbetsgivaren, borde förstått att en viss följd skulle inträffa genom ett visst agerande.184  

 

Genom täckningsprincipen, som också är central för straffrättstillämpning, ska de 

subjektiva rekvisiten täcka de objektiva. Detta för att säkerställa att agerandet är i 

huvudsaklig överensstämmelse med en rättsstridig gärning.185 Prövningen av de 

subjektiva rekvisiten sker vid arbetsmiljöbrott i två steg. Agerande genom oaktsamhet 

eller uppsåt ska ha skett både i förhållande till åsidosättandet av arbetsmiljöskyldigheten 

samt till den uppkomna effekten. Andersson menar att första delen av prövningen sällan 

torde vara svår att uppfylla om man kan konstatera att ett åsidosättande av 

arbetsmiljöansvaret skett eftersom det åligger arbetsgivaren en skyldighet att känna till 

lagstiftning och hur denna ska tillämpas på arbetsplatsen. Andra delen av prövningen 

                                                 
179 Asp & Ulväng (2014), s.47 
180 Prop.1990/91:140, s.129-130 & Asp m.fl. (2010), s297 
181 Berggren, Nils-Olof m.fl (red.) (2016-), kommentarer till 1:1 § BrB & Leijonhufvud & Wennberg 
(2009), s.32  
182 Berggren, Nils-Olof m.fl (red.) (2016-), kommentarer till 1kap. 2§ BrB & Asp m.fl. (2010), s.310 f 
183 Andersson (2013), s287 
184 Asp m.fl. (2010), s.334-336 
185 Ibid, s.297 
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hänger nära samman med kausalitetsprövningen, det personliga ansvaret för den 

uppkomna effekten.186 I Krokomfallet är det detta som blir det avgörande för friande av 

cheferna.  

 

I Hovrättens bedömning ges hänvisning till fallet NJA 1991 s.163, där domstolen 

uttrycker att man av principiella skäl ska iaktta försiktighet vid bedömning av vållande 

till annans död, 3kap 7§ BrB, vad gäller oaktsamhetsrekvisitet.187 Hänvisning görs också 

till NJA 2004 s.34: 

 I fallet prövas huruvida Försvarsmaktens övningsledare agerat med sådan oaktsamhet att tilltalad 

kan klandras för att vållat annans död då en värnpliktig drunknat vid militärövning. Högsta 

domstolen gör bedömningen att övningsledaren vid ett närmare övervägande borde insett att riskerna 

kunnat leda till drunkningstillbud. Stridshinderbanans utformning och säkerhetsbedömning kunde 

dock inte åläggas den för dagen utsedde ledaren straffansvar. Domstolen gör i detta fall 

bedömningen att åsidosättandet av arbetsmiljöskyldigheter varit orsaken till den värnpliktiges död, 

men att oaktsamheten inte varit så pass klandervärd att straffansvar kunnat utkrävas.188  

Mot bakgrund av det som ovan redovisats gör Hovrätten i Krokomfallet bedömningen att 

brister avseende omplacerings- och rehabiliteringsutredning inte varit av straffbar 

oaktsamhet med hänvisning till Lars egen inställning till detta. Vidare görs följande 

yttrande som väl speglar problematiken kring straffrättstillämpningen i förhållande till 

arbetsmiljölagstiftningen, i synnerhet vid organisatorisk och social arbetsmiljö: 

”Oaktsamheten i samband med mobbningsutredningen är mer omfattande. Det finns dock inga 

tydliga föreskrifter om hur mobbningsutredningar ska genomföras. Bristerna tar därmed sikte på 

det mer allmänna regelverket i arbetsmiljölagstiftningen. 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.”189 

Som synes krävs en viss grad av oaktsamhet för att uppfylla rekvisitet. Tillskillnad från 

Hovrätten gör Tingsrätten i samma fall bedömningen att cheferna som haft vetskap om 

att det funnits en självmordsrisk och att det därmed är uppenbart att de gjort ett medvetet 

risktagande genom att vidta arbetsrättsliga åtgärder om avsked190. Således görs en annan 

                                                 
186 Andersson (2013), s.288 
187 Nedre Norrland 2015-03-03 i mål B399-14, s.26 
188 NJA 2004 s.34 
189 Nedre Norrland 2015-03-03 i mål B399-14, s.29 
190 Östersunds Tingsrätts dom 2014-02-19 i mål B2863-11, s.56 
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bedömning av adekvans och graden av oaktsamhet. Det subjektiva rekvisitet täcker inte 

med tillräcklig grad åsidosättandet, vilket också grundas i otydlig reglering.  

 

AFS 2015:4 syfte var delvis att stärka denna reglering191, men huruvida denna är 

tillräcklig för att leva upp till kravet på precision och förutsebarhet kan inte anses vara 

utan tvivel. Enligt min uppfattning torde kunskapskravet192 kunna ge effekt just vid 

bedömningen av klandervärdhet och bedömning av vad arbetsgivaren ”borde förstått”, 

vilket utvecklas vidare i den avslutande analysen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
191 Remiss till AFS 2015:4, s.3 
192 6§ AFS 2015:4 



  
 

30 

   

5 Arbetsmiljöbrottet ur ett jämställdhetsperspektiv 
För att vidare analysera vad de tendenser som studien visar kan medföra i samhället, 

belyses detta ur ett jämställdhetsperspektiv. Av vad som framgår av Arbetsmiljöverkets 

utredning av ”Arbetsmiljöbrottens omfattning, struktur och utveckling” kan tydligt 

utläsas att de polisanmälningar om arbetsmiljöbrott nästan alltid rör de sektorer som är 

mansdominerade193. Händelserna som anmälts inträffar i stor utsträckning i samband med 

bygg, transport och tillverkningsindustri. Dessutom är brottsoffren i 90% av fallen en 

man.194 Orsaken till anmälning rör i stort sett alltid en arbetsolycka, sällan handlar det om 

arbetssjukdom195. Av utredningen fann man ytterst få fall av såväl sjukdomar som psykisk 

ohälsa196. Det ska framhållas att arbetsmiljöbrottet inte i någon större utsträckning varit 

objekt för forskning197. Ytterligare tecken på detta blir synligt i utredningen ”En bättre 

arbetsmiljö genom effektivare sanktioner” där arbetsmiljöbrott uteslutits198. Något 

genusperspektiv för utredningen har inte heller anammats. Utredningen ledde till nya 

sanktioner i form av sanktionsavgifter då straffsanktioner ansågs vara sammankopplade 

med bevissvårigheter. Sanktionsavgifter gäller dock inte föreskriften för organisatorisk 

och social arbetsmiljö med motivering att man först vill se hur de tillämpas vid tillsyn och 

hur denna påverkar arbetsgivarnas arbetsmiljöarbete.199 

 

Av vad som ovan sagts angående arbetsmiljöbrott är detta högst oroväckande tendenser 

eftersom den psykiska ohälsan ökar. Bland kvinnor är organisatorisk eller social 

arbetsmiljö den vanligaste orsaken till anmäld arbetssjukdom, vars statistik ökat med 70% 

sedan 2010200. En möjlig förklaring till detta grundar sig i en könssegregerad 

arbetsmarknad med systematiska variationer där kvinnodominerade yrken som vård, 

skola och omsorg är utmärkande vad gäller krav med brister i resurser201. 

Arbetsmiljölagen är utfylld med en mängd föreskrifter som ställer specifika krav på 

                                                 
193 Arbetsmiljöverkets kunskapssammanställning 2013:4, s.6 
194 Ibid. S.43-53 
195 Steinberg Maria, ”Brott mot arbetsmiljölagen – sanktioner främst för industriarbetarnas behov?” 
s.161-180; Anderberg Andreas (red.), Fetskrift till Josef Zila.. Iustus, Maria Steinberg i fetskrift Josef Zila, 
2013, s.176 
196 Arbetsmiljöverkets kunskapssammanställning 2013:4, s.68 
197 Maria Steinberg (2013) i fetskrift till Josef Zila, s.176 
198 SOU 2011:57, s11 
199 Arbetsmiljöverkets kunskapssammanställning 2016:10, s.61, 70 
200 Skr. 2015/16:80 
201 Arbetsmiljöverkets kunskapssammanställning ”Kvinnor och mäns arbetsvillkor – betydelsen av 
organisatoriska faktorer och psykosocial arbetsmiljö för arbets- och hälsorelaterade utfall” RAP (2016:2), 
s.122-128 
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arbetsmiljön för manliga sektorer202. Maria Steinberg ger en rad möjliga förklaringar, 

såväl historiska som maktteoretiska till varför man kan påstå att arbetsmiljön är 

ojämnställd och i större utsträckning riktar sig till industriarbetarnas behov.203 

 

Vid reformen av arbetsmiljölagen 1991 förändrades inte bara synen på hälsa. Man blev 

också mer mån om att ta upp kvinnors behov vad gäller arbetsmiljön, vilket framgår av 

förarbeten204. Trots att det gått 25 år sedan dess har knappast någon större utveckling skett 

vad gäller jämställd arbetsmiljö i mina ögon. Införandet av en föreskrift för organisatorisk 

och social arbetsmiljö som visserligen i stor utsträckning riktar sig till kvinnor205, är enligt 

mig bara en början på en kamp för jämställd arbetsmiljö. Regeringen har, som en del av 

EUs arbetsmiljöstrategi 2014-2020206, utformat en arbetsmiljöstrategi för det moderna 

arbetslivet 2016-2020 i Sverige där den psykosociala arbetsmiljön lyfts som ett av tre 

prioriterade områden207. Ett par konkreta forskningsförslag har också lyfts med fokus på 

arbetsmiljön i kvinnodominerade sektorer208. Vad som återstår att se är vad dessa får för 

effekter och hur dessa kunskaper används ur ett rättsvetenskapligt perspektiv, med tanke 

på att kvinnors ohälsa i arbetslivet är väl dokumenterat och detta till trots leder till att 

männens behov i större utsträckning resulterar i lagstiftning209. Att så många fler 

detaljerade föreskrifter riktats till män, får givetvis konsekvenser för 

genomdrivanderegleringen för arbetsmiljön, vilket blir uppenbart av arbetsmiljöbrottens 

statistik. Maria Steinberg menar att arbetsmiljölagens sanktionssystem inte skyddar 

kvinnor i samma utsträckning som män, vilket också min analys av arbetsmiljöbrott tyder 

på210. Att Sverige och Arbetsmiljöverkets arbete med kvinnors arbetsmiljö som man 

uttrycker det, ur ett internationellt perspektiv ligger i framkant, är i mina öron en vag tröst 

mot bakgrund av vad som ovan sagts211. 

 

                                                 
202 Steinberg Maria, (2011), Är arbetsmiljölagen sexistisk? s.221-254; Helén Sandmark (red.). Perspektiv 
på kvinnors hälsa i arbetslivet, s.250 
203 Steinberg, Maria (2013) i Fetskrift till Josef Zila,s.179-180 
204 SOU 1990:49, s.17-28 
205 Remiss till AFS 2015:4, s. 12 
206 KOM/2014/332  
207 Skr 2015/16:80, s.1  
208 Ibid, s.29-31 
209 Maria Steinberg (2011), Är arbetsmiljölagen sexistisk?, s.233 
210 Maria Steinberg, (2013), s.161-180 
211 https://www.av.se/nyheter/2016/eu-perspektiv-pa-kvinnors-
arbetsmiljo/?hl=kvinnors%20arbetsmilj%C3%B6 (Hämtad 2017-03-12) 

https://www.av.se/nyheter/2016/eu-perspektiv-pa-kvinnors-arbetsmiljo/?hl=kvinnors%20arbetsmilj%C3%B6
https://www.av.se/nyheter/2016/eu-perspektiv-pa-kvinnors-arbetsmiljo/?hl=kvinnors%20arbetsmilj%C3%B6
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6 Avslutande analys 
I sökandet på förklaring till varför så få arbetsmiljöbrott som lett till stressrelaterad ohälsa, 

resulterat i fällande dom, ska problematiken i de tendenser som kunnat utläsas av praxis 

sammanfattande analyseras. Dessutom görs en avslutande analys av min uppfattning om 

AFS 2015:4 framtida betydelse vid prövning av arbetsmiljöbrottsmål. En kort reflektion 

av Krokomfallets påverkan samt jämställdhetsperspektivets ges. Avslutningsvis ges 

förslag till vad som är av intresse att vidare studera på området. 

 

6.1 Adekvat Kausalitet  

Bedömning av adekvat kausalitet vid arbetsmiljöbrottsprövning av organisatorisk och 

social arbetsmiljö torde vara det moment som utgör den huvudsakliga problematiken. Av 

de fall som kunnat hänföras till brister i organisatorisk och social arbetsmiljö har 

visserligen en av dessa avgjorts innan sänkt bevisbörda, men där kausalitetsbedömningen 

tydligt uttrycks som problematisk212. I Krokomfallet torde bevislättnad haft stor betydelse 

som tillsammans med generöst bevismaterial kunnat påvisa kausalitet. Problematiken rör 

istället klandervärdet vid adekvansbedömningen, nära sammanhängande med subjektiv 

täckning. Trots att samband mellan arbetstagarens död och brister i arbetsmiljön kunnat 

identifieras görs bedömning att det inte rör sig om oaktsamhet som är av straffbar grad, 

då hänsyn tas till svagt formulerade föreskrifter.213 Problematiken vid bedömning av 

adekvat kausalitet torde i dessa fall bero på i huvudsak två orsaker enligt min bedömning 

– ”krocken” mellan straffrättstillämpningens rättssäkerhetsprinciper och den 

stressrelaterade ohälsans natur.  

 

Kausalitetsprövning av arbetsrelaterad stress torde bli problematisk då denna med 

svårighet hänförs till enskild faktor214. I synnerhet då denna typ av ohälsa sträcker sig 

över längre tidsperiod och utvecklas till sjukdom, likt de fall som identifierats på 

området215. Vad gäller fall som prövar sjukdomar, uppkomna av fysisk arbetsmiljö blir 

svårighet att bevisa kausalitet synlig även i dessa i fall216. Det torde ha att göra med 

problematik att bevisa att en specifik orsak givit upphov till ohälsa. Således blir det också 

                                                 
212 Linköping Tingsrätt dom 2000-03-03 i mål B450-99 
213 Hovrätten för Nedre Norrland 2015-03-03 i mål B399-14   
214 https://www.av.se/halsa-och-sakerhet/psykisk-ohalsa-stress-hot-och-vald/stress/  

Hämtad 2017-03-02 Senast Ändrad 2017-02-23 
215 Weman-Josefsson & Berggren (2013), s.49, Hovrätten för Nedre Norrland 2015-03-03 i mål B399-14, 
Linköping Tingsrätt dom 2000-03-03 i mål B450-99 
216 Se Hovrättens över Skåne och Blekinge dom 2012-09-04 i mål nummer B 3403-11  

https://www.av.se/halsa-och-sakerhet/psykisk-ohalsa-stress-hot-och-vald/stress/
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problematiskt att identifiera att just det som skett inom ramen för organisationens 

arbetsmiljö är det som varit orsaken till stressrelaterad ohälsa217. Ovan beskrivna 

problematik uttrycks också av en åklagare på Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål 

genom följande yttrande: ”Och säg till exempel att du har någon som har gått in i väggen, 

då måste du bena upp hur chefens agerande och hur denne har betett sig verkligen har 

lett fram till att någon har gått in i väggen. Det är jättesvårt”218 Att arbetsrelaterad stress 

är svår att bevisa kompliceras av straffrättstillämpningens principer som kräver precision 

och förutsebarhet för att nå klandervärde som är straffbar. Rättssäkerhetsprincipen blir i 

Krokomfallet tydligt.  Hänsyn måste tas till ”felsteg” vid mobbningsutredningen som i 

föreskrift inte ger några precisa riktlinjer219. Något tolkningsutrymme ges inte här, vilket 

bekräftar kravet på strikt, tydligt stöd från lagen vid straffrättstillämpning220. Att 

möjliggöra denna grad av tydlighet när det rör arbetsrelaterad stress mot bakgrund av vad 

som ovan sagts är ett komplext problem som tycks vara svår att lösa genom mer 

specificerad lagstiftning enligt min uppfattning. Att överväga ytterligare bevislättnad för 

fall som rör sjukdomar och stressrelaterad ohälsa är ett frestande förslag som bör 

övervägas. Detta torde dock stå i motstånd till straffrättstillämpningens principer om 

rättssäkerhet. Senare analyseras huruvida AFS 2015:4 vid framtida prövning av 

arbetsmiljöbrott kan besvara denna problematik.  

 

6.2 Krokomfallets betydelse 

Hovrättens ändring av Krokomfallets dom har, som tidigare nämnts, varit omdiskuterat 

och kritiserat. Fallet är unikt på så sätt att den stressrelaterade ohälsan har gått så långt att 

den lett till död. Med avseende på arbetsmiljöbrottets allmänpreventiva syfte, kan 

Hovrättens ändring av domen i Krokomfallet enligt min bedömning haft en negativ effekt 

för det avskräckande syftet221. Mot bakgrund av detta torde verkställande av AFS 2015:4 

varit av stor vikt för att markera det motsatta, att det ställs ett högt krav på organisatorisk 

och social arbetsmiljö. Att sedan föreskriftens tillkomst få detta prövat, för att få en 

hänvisning av klandervärde för brister i organisatorisk och social arbetsmiljö, hade varit 

av stor vikt i mina ögon. Ovan sagda uttrycks också av en jurist på Arbetsmiljöverket: 

”Det skulle vara bra med en dom på det psykosociala. Jag tror att det markerar till 

                                                 
217 Andersson (2013), s273 & https://www.av.se/halsa-och-sakerhet/psykisk-ohalsa-stress-hot-och-
vald/stress/ Hämtad 2017-03-02 Senast Ändrad 2017-02-23 
218 Arbetsmiljöverkets kunskapssammanställning 2013:4 
219 Hovrätten för Nedre Norrland 2015-03-03 i mål B399-14, s.29 
220 Berggren, Nils-Olof m.fl (red.) (2016-), kommentarer till 1kap 1§ BrB  
221 Asp m.fl. (2010), s.46 

https://www.av.se/halsa-och-sakerhet/psykisk-ohalsa-stress-hot-och-vald/stress/
https://www.av.se/halsa-och-sakerhet/psykisk-ohalsa-stress-hot-och-vald/stress/
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arbetsgivarna, att man inte kan förkorta rasterna hur mycket som helst”222. Vad 

föreskriften i framtiden kan få för betydelse vid arbetsmiljöbrottsprövning diskuteras 

vidare i följande avsnitt.  

 

6.3 AFS 2015:4 

Delegering, som inte torde innehålla någon avgörande problematik för straffrättsligt 

utkrävande vid arbetsmiljöbrott kan enligt min mening få betydelse för vem som får bära 

det straffrättsliga ansvaret sedan AFS 2015 införts, varför detta bör lyftas. Föreskriften 

uppställer enligt 6§ ett kunskapskrav som ålägger arbetsgivaren att säkerställa att chefer 

och ledare har kunskap att såväl förebygga som hantera ohälsosam arbetsbelastning och 

kränkande särbehandling. Tidigare har alltså bara funnits krav på att känna till risker i 

arbetet medan det nu även innefattar att kunna förebygga och hantera dessa223. Med tanke 

på ämnets komplexitet förutsätter detta enligt min uppfattning en förståelse som är 

omfattande och av tvärvetenskaplig art. Ur arbetsgivarsynpunkt torde det därför vara av 

betydelse att, förutom att säkerställa kompetensen för organisatorisk och social 

arbetsmiljö, beakta att det trots delegering kan åligga denne ett ansvar för fortsatt tillsyn. 

Det torde exempelvis åligga högre ledning att uppmärksamma tecken så som höga 

sjukskrivningstal, hög personalomsättning etc224.  

 

Förarbeten till AML som ställer krav på beaktande av huruvida överträdelse av föreskrift 

skett vid straffrättslig bedömning225, tyder på att införandet av AFS 2015:4 får stor 

betydelse. Enligt min bedömning torde den nya föreskriften kunna ge effekt vad gäller 

bedömning av adekvans och klandervärdhet då tydligare beskrivning av arbetsgivarens 

ansvar ges226. Även kunskapskravet som ställs får i enligt min mening stor roll i denna 

bedömning, vilket kan förändra bedömningen av vad arbetsgivaren borde förstått227. Med 

andra ord torde det också förändra innebörden av oaktsamt agerande, det subjektiva 

rekvisitet, som hör nära samman med bedömning av klandervärdhet. Avseende det som 

Hovrätten framfört angående föreskriftens tydlighet samt straffrättstillämpningens 

rättssäkerhetsprinciper är det dock oklart huruvida AFS 2015:4 lever upp till dessa 

                                                 
222 Arbetsmiljöverkets kunskapssammanställning RAP 2013:4, s.62 
223 6§ 2st 2p AFS 2001:1 
224 Vägledning AFS 2015:4, s.68 
225 Prop. 1976/77:140, s.271 
226 9-11, 13-14 §§ AFS 2015:4 
227 6§ AFS 2015:4 
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krav228. Detta med tanke på att föreskriften inte i någon större utsträckning består av 

precisa beskrivningar av hur organisatorisk och social arbetsmiljö ska hanteras, med 

undantag från de fem punkter som räknas upp i 10§ om arbetsbelastning samt rutiner för 

kränkande särbehandling i 14§229. Anledningen är att det anses vara ytterst individuellt 

för varje enskild arbetsplats vilka åtgärder som behöver tas för organisatorisk och social 

arbetsmiljö. AFS 2015:4 har också därför konstruerats med möjlighet att inom ramen för 

verksamheten avgöra vad de uppställda kraven faktiskt innebär på den enskilda 

arbetsplatsen230. Detta resonemang, mot bakgrund av ovan sagda om 

rättssäkerhetsaspekten, leder således till att det enligt min bedömning kommer ge upphov 

till problematik vid straffrättstillämpning för organisatorisk och social arbetsmiljö även i 

fortsättningen. 

 

6.4 Jämställdhet 

Analys av arbetsmiljöbrottet ur ett jämställdhetsperspektiv påvisar också problematik. Av 

statistik blir det väldigt tydligt att arbetsmiljöbrottsprövningen i huvudsak gynnar män231. 

Att den yttersta ansvarsmekanismen i arbetsmiljöregleringen inte i lika stor utsträckning 

kan tillämpas för de besvär kvinnor drabbas av på grund av brister i arbetsmiljön, är i 

högsta grad problematiskt. Arbetsmiljöbrottets allmänpreventiva syfte232, att avskräcka, 

torde därför inte heller att döma av utredningens resultat i lika stor utsträckning ge effekt 

för organisatorisk och social arbetsmiljö, vilket enligt min uppfattning utgör en del av den 

ojämnställda arbetsmiljön.  

 

6.5 Slutsats 

Sammanfattningsvis kan sägas att problematiken vid arbetsmiljöbrottsmål som beror på 

brister i organisatorisk och social arbetsmiljö i huvudsak beror på bevistekniska skäl vid 

prövning av adekvat kausalitet. Problematiken hör samman med stressrelaterad ohälsans 

natur som med svårighet regleras med den precision som krävs för straffrättsligt 

utkrävande vid arbetsmiljöbrott. Vad gäller arbetsmiljöbrottsprövningen torde enligt min 

uppfattning inte heller den nya föreskriften AFS 2015:4 kunna leva upp till dessa 

rättssäkerhetskrav. Problemet med detta blir än mer tydlig ur ett jämställdhetsperspektiv 

                                                 
228 Hovrätten för Nedre Norrland 2015-03-03 i mål B399-14, s.29 
229 AFS 2015:4 
230 Vägledning AFS 2015:4, s.8 
231 Arbetsmiljöverkets RAP (2013:4), s.6, 43-53 
232 Asp m.fl. (2010), s.46 
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som tyder på att arbetsmiljöbrott som genomdrivandemekanism är en bidragande faktor 

till en ojämlik arbetsmiljö. För att vara tydlig är inte min uppfattning att fler ska fällas för 

brott, det skulle inte fylla något syfte. Men det krävs enligt min uppfattning att åtgärder 

vidtas för att säkerställa en effektiv genomdrivandemekanism som ska vara tillämpbar 

oavsett vad man arbetar med. Det krävs som första steg att arbetsmiljöbrott inkluderas 

vid utredning av arbetsmiljölagens genomdrivandereglering där man med fördel bör 

anamma ett genusperspektiv, inte minst som ett led i strävan mot en jämställd arbetsmiljö. 

 

6.6 Vidare studier 

AFS 2015:4 fyller en viktig funktion som länge varit efterlängtad. Att i efterhand ställa 

någon till svars för att orsakat död, skada, sjukdom etc i enlighet med brottsbalken torde 

även i fortsättningen vara problematisk trots föreskriftens konkretiserande ansvar för 

organisatorisk och social arbetsmiljö. Detta torde leda till större ansträngning av 

förvaltningsmyndigheten att genomdriva kraven på detta område. Därför hade det varit 

av intresse att i vidare studier utreda Arbetsmiljöverkets tillsynsarbete samt studera hur 

bedömning av vitesföreläggande vid risk för stressrelaterad ohälsa görs. 
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