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Abstract 
 

Corporate fine is today the most common sanction for work environment crime. 

Corporate fine is an economic sanction suffered by the trader when the crime was 

committed in his economic activity. This thesis aims to provide a better understanding 

for the application of the corporate fine in work environment crime. Furthermore, the 

thesis also aims to give a picture of how the use of corporate fine in work environment 

crime is experienced both from a Prosecutor's perspective and an employers' perspective. 

In order to fulfil this legal science study it is complemented with an empirical study. 

A legal and social science method has been used to answer the formulated research 

questions.  

 

The Swedish law has a special prosecution rule that says that the Prosecutor of the less 

serious crime in the economic activity in the first place has to take action against corporate 

fine and not take action against individuals. This rule together with requirement that the 

crime must have been committed in an economic activity means that the fine not equally 

can be tried out to public activities, which is a sector were most women works.  

Work environment crimes are usually committed in activities in the construction and 

manufacturing industries, where more men than women are employed. This means that 

the corporate fines at work environment crime, to a greater extent is sentenced to male-

dominated industries rather than female-dominated industries.  

 

A conclusion that can be drawn from the empirical study is that the two employers' 

representatives have not experience that the incentive to create a good working 

environment has changed from when the corporate fine replaced the individual criminal 

responsibility. On the other hand, they see a risk where the incentives can be weakened. 

Because they believe that an individual criminal responsibility in general sharpens the 

focus of individuals.  

 

Key words: corporate fine, work environment crime, crime law, criminal liability, 

economic activity.  
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1 Inledning 

 Introduktion till det valda ämnesområdet 

 

Exakt klockan 12.00 fredagen den 27 april år 2012 tystnade hela Sveriges klingor av 

sågar, grävskopor och borrmaskiner. Över tusen arbetare inom byggbranschen runt om i 

landet höll en tyst minut för alla de arbetskamrater som gått bort eller skadat sig i 

utövandet av sitt arbete.1  

 

Arbetsgivaren ansvarar för att arbetsplatsen är säker. Skulle det ske en olycka på 

arbetsplatsen och en person till följd av det inträffade avlider, utsätts för skada eller fara, 

på grund av att arbetsgivaren brustit i de skyldigheter som enligt Arbetsmiljölagen (AML) 

åvilar arbetsgivaren, gör sig denne skyldig till arbetsmiljöbrott. Fängelsestraffet för 

arbetsmiljöbrott kan vara upp till fyra år. Det blir dock allt ovanligare att dömas till 

fängelse till följd av arbetsmiljöbrott.2 Istället utdöms företagsbot, vilket är en ekonomisk 

sanktion som en näringsidkare under vissa förutsättningar blir skyldiga till att betala om 

brott begåtts i dennes näringsverksamhet. Det innebär att en enskild person inte straffas, 

utan boten betalas av näringsidkaren.3  

 

En grundprincip i den svenska rätten är att enbart fysiska personer kan straffas för brott.4 

Då straff ska utgöra avskräckande verkan anses dock denna princip vara mindre effektiv 

vid brott som begås inom näringsverksamhet. Därför är företagsboten inte konstruerad 

som ett straff, utan som en särskild rättsverkan av ett begånget brott.5 Bestämmelserna 

gällande företagsbot ändrades i svensk lagstiftning år 2006 och sedan dess har 

användningen av företagsbot ökat avsevärt, till att numera vara den vanligaste sanktionen 

vid arbetsmiljöbrott.6  

 

 

                                                 
1 Mosesson, Måns, Brott men inga straff, Fokus nr 20, 2012-05-22. http://www.fokus.se/2012/05/brott-

men-inga-straff/ (Hämtad 2016-01-28) 
2 ibid. 
3 Arbetsmiljöverket, Företagsbot, 2015. https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/boter-

straff-och-sanktionsavgifter/foretagsbot/ (Hämtad 2016-01-21) 
4 Arbetsmiljöverket, Arbetsmiljöansvar och straffansvar – två helt olika saker, 2016, s. 23.  
5 Iseskog, Tommy, Företagsbot: en sanktion vid brott i näringsverksamhet, 1. uppl., Thomson fakta, 

Stockholm, 2006, s. 7 f.  
6 Arbetsmiljöverket, Sammanställning av domar och godkända strafförelägganden i arbetsmiljömål, 2014, 

s. 29.  

http://www.fokus.se/2012/05/brott-men-inga-straff/
http://www.fokus.se/2012/05/brott-men-inga-straff/
https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/boter-straff-och-sanktionsavgifter/foretagsbot/
https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/boter-straff-och-sanktionsavgifter/foretagsbot/
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 Syfte och frågeställningar 
 

Denna uppsats har två syften. För det första syftar den till att ge både mig som författare 

och läsaren en ökad kunskap och en bättre förståelse för tillämpandet av företagsbot vid 

arbetsmiljöbrott. För det andra syftar den till att ge en bild av användandet av företagsbot 

vid arbetsmiljöbrott ur ett åklagarperspektiv och ett arbetsgivarperspektiv.  

 

För att uppfylla ovanstående syften har följande frågeställningar formulerats:  

 

- Hur ser förhållandet mellan företagsbot och det individuella straffansvaret ut?  

 

- I vilken mån skiljer utdömandet av företagsbot vid arbetsmiljöbrott sig åt mellan 

mansdominerade och kvinnodominerade branscher?  

 

- Hur upplever två utvalda arbetsgivarrepresentanter att incitamenten till att 

åstadkomma en god arbetsmiljö har förändrats genom att företagsbot i hög grad 

har ersatt det individuella straffansvaret?  

 

 

 Metod och material 
 

Den metod som huvudsakligen ligger till grund för uppsatsen är en rättsvetenskaplig 

metod. Den rättsvetenskapliga metoden är en arbetsmetod som forskaren använder för att 

få kunskap inom ett område den själv valt att undersöka och på så sätt kunna ge svar på 

de frågeställningar som formulerats.7 Den rättsvetenskapliga metoden innefattar olika 

metodologiska tillvägagångssätt för att analysera det valda rättsområdet.8 Olika 

rättskällor så som lagtext, förarbeten och rättsvetenskaplig litteratur har studerats. Nedan 

följer en närmare presentation av hur jag gått tillväga när jag studerat dessa.   

 

 

 

                                                 
7 Korling, Fredric & Zamboni, Mauro (red.), Juridisk metodlära, 1. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2013, s. 

278.  
8 Sandgren, Claes, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare: ämne, material, metod och argumentation, 

Norstedts juridik, Stockholm, 2006, s. 39.  
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Företagsbot och arbetsmiljöbrott ingår i straffrätten och regleras i Brottsbalken (BrB), 

därför används huvudsakligen lagrum därifrån. För att få en ökad förståelse för 

lagstiftarens syfte kring hur reglerna om företagsbot ska tillämpas används Regeringens 

proposition Företagsbot 2005/06:59. Rättspraxis används för att se hur reglerna tolkas. 

Domar från Högsta Domstolen (HD) används i syfte för att se vilka faktorer som är 

avgörande vid fastställandet av företagsbotens storlek. Vägledande avgöranden söktes via 

Rättsbanken-Infotorg Juridik där sökordet ”företagsbot” användes. Träffen visade att HD 

sammanlagt har prövat tio mål gällande företagsbot sedan lagändringarna år 2006, vilket 

innebär att vägledande praxis är knapp. Av de tio mål som prövats i HD anges i fyra av 

dessa mål faktorer som avgör företagsbotens storlek, därför valdes dem ut till 

föreliggande studie. Dessa fyra mål prövades parallellt med varandra, varav tre av dem 

rörde arbetsmiljöbrott och ett av dem rörde brott mot Livsmedelslagen. Anledningen till 

varför det sistnämnda fallet gällande brott mot Livsmedelslagen används i denna uppsats 

är att förutsättningarna för att döma ut företagsbot är de samma oavsett brott i 

näringsverksamhet. Därför är domstolens resonemang i det sistnämnda målet applicerbart 

i detta sammanhang, vilket innebär att en analogisk tolkning görs.   

 

När forskaren använder sig av en rättsvetenskaplig metod betyder det också att denne med 

ett kritiskt förhållningssätt ska kunna granska och analysera hur genus och kön framställs 

inom rättsområdet.9 För att se i vilken mån utdömandet av företagsbot skiljer sig åt mellan 

mansdominerade och kvinnodominerade branscher granskar jag Arbetsmiljöverkets 

sammanställningar över domar och godkända strafförelägganden i arbetsmiljömål under 

åren 2007-2014. Mot bakgrund av att jag granskat och fakta som går att beräkna är denna 

granskning en kvantitativ studie som har sin utgångspunkt i statistik.10  

 

För att se och kunna redogöra för rättens orsaker, dess konsekvenser eller funktioner, 

besvaras uppsatsens tredje frågeställning utifrån ett rättssociologiskt perspektiv.11 

Rättssociologin i sig syftar till att undersöka rättsliga företeelser med samhälls-

vetenskapliga metoder, vilket innebär att den grundar sig i empirisk kunskap.12  

                                                 
9 Korling & Zamboni, Juridisk metodlära, s. 278. 
10 Harboe, Thomas, Grundläggande metod: den samhällsvetenskapliga uppsatsen, 1. uppl., Gleerup, 

Malmö, 2013, s. 33.  
11 Hydén, Håkan, Rättssociologi som rättsvetenskap, Studentlitteratur, Lund, 2002, s. 16.  
12 Korling & Zamboni, Juridisk metodlära, s. 207. 
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För att ge en bild av användandet av företagsbot vid arbetsmiljöbrott ur ett åklagar-

perspektiv och ett arbetsgivarperspektiv har en empirisk studie genomförts. För att samla 

in empirisk kunskap har en kvalitativ metod i form av intervjuer tillämpats.13 Intervjuerna 

har genomförts på arbetsmiljöåklagare och två arbetsgivarrepresentanter, där de har delat 

med sig av sin syn på användandet av företagsbot vid arbetsmiljöbrott. Således är den 

empiriska studien begränsad.  

 

Valet av ett åklagarperspektiv och ett arbetsgivarperspektiv var från början inte medvetet, 

utan jag kontaktade de personer som kunde tänkas ha kunskap inom området. Flertalet 

personer som jag kontaktade ville inte ställa upp, så de som deltar i denna studie är 

följaktligen de som velat dela med sig av syn på användandet av företagsbot vid 

arbetsmiljöbrott. De två arbetsgivarrepresentanterna arbetar som HR-chef inom 

sågverksindustrin samt personalchef i ett bolag som bedriver energiverksamhet.  Den 

arbetsmiljöåklagare som bidragit med sin syn på användandet av företagsbot vid 

arbetsmiljöbrott heter Lotten Loberg.14   

 

Intervjufrågorna skickades ut dagen innan intervjuerna genomfördes, så att intervju-

personerna skulle kunna förbereda sig och få en uppfattning av vad som förväntades av 

dem. För att göra det enklare för intervjupersonerna att svara utifrån egna termer och för 

att kunna jämföra svaren, var intervjuerna med arbetsgivarna semistrukturerade.15 

Intervjuguiden innehöll fyra intervjufrågor och vardera intervju genomfördes under ett 

telefonsamtal som varade i 30 minuter. Efter de två intervjuerna sammanställde jag svaren 

så som jag upplevt dem och skickade därefter tillbaka sammanställningen till vardera 

arbetsgivarrepresentant, så att de kunde godkänna att jag uppfattat deras svar på ett 

korrekt sätt. Mot bakgrund av de korta intervjuer som genomfördes är informationen från 

de två arbetsgivarrepresentanterna begränsad.  

 

 

 

                                                 
13 Eliasson, Annika, Kvantitativ metod från början, 3., uppdaterade uppl., Studentlitteratur, Lund, 2013, s. 

22.  
14 Arbetsmiljöåklagarens namn tillkännages i föreliggande studie med anledning av att hon är en 

myndighetsperson och representerar Riksenheten för miljö – och arbetsmiljömål (REMA).  
15 May, Samhällsvetenskaplig forskning, s. 163.  
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För att undersöka hur användandet av företagsbot upplevs utifrån ett åklagarperspektiv 

kontaktade jag Lotten Loberg via telefon. Utifrån uppsatsens ämne och med 

intervjufrågorna i åtanke formulerade hon en löpande text med hennes syn på 

tillämpandet av företagsbot vid arbetsmiljöbrott.16 Då intervjupersonen får stor frihet att 

tala om uppsatsens ämne på det sätt den vill, karaktäriseras en sådan intervju som 

ostrukturerad.17 Det går inte att göra en generalisering utifrån det begränsade empiriska 

material som tillhandahållits, därför bör innehållet från den kvalitativa datainsamlingen 

läsas med ett visst kritiskt förhållningssätt.  

 

Företagsbot är ett ämnesområde som inte fått något stort utrymme den rättsvetenskapliga 

litteraturen eller doktrinen. I uppsatsen lyfts resonemang från en artikel fram, vilken är 

publicerad i Juridisk Tidskrift och skriven av jurist Charlotte Bourner och Stefan 

Karlmark, dåvarande vice chefsåklagare vid Riksenheten för miljö – och arbetsmiljömål 

(REMA)18. Artikeln innehåller intressanta aspekter gällande företagsbot vid 

miljöbrottslighet, vilket även torde vara aktuella i sammanhang som rör arbetsmiljön. 

Därför har jag gjort en analogisk tolkning av deras resonemang. De siffror som används 

i uppsatsen kommer som tidigare nämnts från Arbetsmiljöverket. Därför betraktar 

jag materialet som tillförlitligt. Den litteratur som används i denna uppsats  

används i kompletterande syfte till rättskällorna för att ge en enklare förklaring av 

företagsbotssystemet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
16 Se bilaga 2.  
17 May, Samhällsvetenskaplig forskning, s. 164.  
18 ”Är företagsboten ändamålsenlig vid miljöbrottslighet?”. 
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2 Arbetsmiljöbrott 

Ansvaret för arbetsmiljön åvilar arbetsgivaren, vilket innefattar åtskilliga skyldigheter. 

Bland annat är det lagstadgat att arbetsgivaren ska vidta alla åtgärder som behövs för att 

förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall.19 3 kap. 10 § BrB stadgar 

att den som av uppsåt eller oaktsamhet inte följt de skyldigheter som föreskrivs i AML 

och till följd av detta orsakar att en annan person skadas, utsätts för allvarlig fara, eller 

avlider, ska dömas för arbetsmiljöbrott.  

 

3 kap. 7 § BrB stadgar att om någon av oaktsamhet orsakar annans död, ska denne dömas 

för vållande till annans död, vilket straffas genom böter eller fängelse. Om någon av 

oaktsamhet orsakar sjukdom eller kroppsskada (som inte är ringa) på en annan person, 

döms denne till böter eller fängelse i enlighet med 8 § BrB för förvållande till 

kroppsskada eller vållande till sjukdom. Den som genom grov oaktsamhet utsätter  

någon annan för livsfara eller fara för svår kroppsskada eller allvarlig sjukdom, döms  

enligt 9 § BrB till böter eller fängelse för framkallande av fara för annan.  

 

Att åsidosätta de åligganden som föreskrivs i AML innebär att arbetsmiljöbrott inte enbart 

knyter an till AML, utan också till arbetsmiljöförordningen och Arbetsmiljöverkets 

föreskrifter. Åsidosättandet av sina skyldigheter att förebygga ohälsa och olycksfall i 

arbetsmiljön sker i de flesta fall inte genom ett medvetet agerande, utan genom att 

arbetsgivaren underlåter att vidta de åtgärder som denne enligt AML är förpliktad till.20 

 

 

 

 

 

 

                                                 
19 Arbetsmiljölag (1977:1160) 3 kap. 2 § 1 st.  
20 Gullberg, Hans & Rundqvist, Karl-Ingvar, Arbetsmiljölagen: i lydelse den 1 juli 2014: kommentarer 

och författningar, 17. uppl., Arbetsmiljöforum, Stockholm, 2014, s. 333 f.  
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3 Företagsbot 

 Bakgrund 

Bestämmelserna om företagsbot infördes som särskild rättsverkan i svensk lagstiftning år 

1986.21 Inrättandet av företagsbot som sanktion grundades i att sanktionssystemet med de 

då gällande straffen sågs som otillräckliga för att få bukt på brott som begås i 

näringsverksamhet22. Enligt 1986 års reglering kunde näringsidkaren23 endast dömas till 

företagsbot om brottet inneburit ett grovt åsidosättande av de skyldigheter som var 

sammanslutna med verksamheten, om brottsligheten varit av allvarlig och om 

näringsidkaren inte fullgjort vad som skäligen kunnat utkrävas för att förebygga brottet. 

Dock ifrågasattes bestämmelsernas effektivitet då reglerna om företagsbot tillämpades i 

liten omfattning.24  

 

År 1997 presenterades det därför ett förslag från en statlig utredning (SOU 1997:127) om 

ett nytt regelverk för företagsbot. Förslaget innebar att juridiska personer skulle straffas 

för brott som begås av en fysisk person inom näringsverksamheten. Förslaget om ett 

straffansvar för juridisk person bemöttes inte positivt, vilket där med inte heller 

resulterade i något fastställande av ny lagstiftning. Däremot framställdes det ett förslag 

(Ds 2001:69) om ändringar till 1986 års bestämmelser om företagsbot. Med det här 

förslaget som grund formulerades sedan Regeringens proposition (prop.) 2005/06:59: 

Företagsbot.  Riksdagen godtog förslaget om att genomföra en reform av systemet för 

företagsbot, vilket slutligen resulterade i en ändring av företagsbotsregleringen år 2006.25  

 

 

 

 

 

 

                                                 
21 Regeringens proposition 1985/86:23: Om ändring i Brottsbalken m.m. (företagsbot), Regeringen, 

Stockholm, 1985, s. 135.  
22 Sådan verksamhet som igår i led med den rörelse som näringsidkaren eftersträvar. 

Åklagarmyndigheten, RättsPM, 2006:19, s. 5. 
23 Fysisk eller juridisk person som yrkesmässigt driver verksamhet av ekonomisk art, oavsett om 

verksamheten är inriktad på vinst eller ej. Prop. 1985/86:23, s. 24.  
24 Regeringens proposition 2005/06:59: Företagsbot., Regeringen, Stockholm, 2005, 

s. 14.  
25 Iseskog, Tommy, Företagsbot: en sanktion vid brott i näringsverksamhet, s. 5 f.  
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 Nuvarande reglering 

Lagändringarna syftade till att minska brott i näringsverksamhet genom att tydliggöra 

bestämmelserna så att de blir lättare att tillämpa och på så sätt effektivisera företagsbot 

som sanktion. Bland annat är förutsättningarna för att utdöma företagsbot utökade och 

omfattar numera även brottslighet av mindre allvarlig karaktär som sker i en 

näringsverksamhet.26 Regeländringarna gällande företagsbot innebar även att det äldre 

kravet på att brottsligheten ska ha innefattat ett grovt åsidosättande av de särskilda 

skyldigheter som åvilar verksamheten eller annars vara av allvarligt slag, togs bort.27  

 

Genom att låta näringsidkaren stå för de straffrättsliga konsekvenserna för brott som 

begås i anknytning till näringsverksamheten bör incitamenten, enligt dåvarande regering, 

bli starkare till att ordna verksamheten på ett sätt som minskar risken för att förseelser 

inträffar.28 Lagstiftarens uppfattning har dock bemötts av viss kritik. I en artikel belyser 

författarna detsamma, men menar det motsatta. Om en person med särskild position inom 

verksamheten orsakar företaget oönskad offentlig uppmärksamhet medför det 

individuella ansvaret att personen i fråga riskerar sin anställning. Därför utgör det 

individuella straffansvaret starkare incitament till att en individ bidrar med att 

upprätthålla en god miljö.  Med tanke på att företagsbot, som åläggs näringsidkaren, i hög 

grad har ersatt det individuella straffansvaret försvagas därför incitamenten till att skapa 

en god miljö.29 Motsvarande resonemang torde kunna appliceras även för arbetsmiljön, 

eftersom det är individens tankesätt att skapa något bra som det är frågan om. Då torde 

det inte ha någon betydelse för om det är miljön eller arbetsmiljön. Därför görs en 

analogisk tolkning av resonemanget.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
26 Prop. 2005/06:59, s. 18. 
27 Åklagarmyndigheten, RättsPM, 2006:19, s. 3. 
28 Prop. 2005/06:59, s. 18. 
29 Bourner Charlotte & Karlmark Stefan, Är företagsboten ändamålsenlig vid miljöbrottslighet?, Juridisk 

Tidskrift nr 2, 2012/13, s. 502.  
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3.2.1 Förutsättningar för att döma ut företagsbot 

För att företagsbot ska kunna dömas ut till näringsidkaren krävs det en rad olika 

förutsättningar som ska vara uppfyllda, vilka regleras i 36 kap. 7 § BrB. För att 

företagsbot ska utdömas krävs det för det första att ett brott har begåtts och att den 

brottsliga handlingen har skett inom näringsverksamheten. Begreppet näringsverksamhet 

inom företagsbotsregleringen omfattar verksamheter som bedrivs privat, statligt och 

kommunalt. Således omfattas inte myndighetsutövning av regleringen.30 I åtskilliga fall 

är det dock komplicerat att fastställa om en verksamhet som bedrivs inom kommunal eller 

statlig regi anses bedriva näringsverksamhet eller myndighetsutövning.31  

 

För att företagsbot ska dömas ut måste det ha föreskrivits ett strängare straff än 

penningböter.32 Syftet med detta krav är att utesluta brott som kan anses vara av 

bagatellartat slag.33  

 

En annan förutsättning för att företagsbot ska kunna dömas ut är att näringsidkaren inte 

har vidtagit tillräckliga åtgärder för vad som skäligen kan krävas av denne för att 

förebygga brottet.34 Eller att brottet har begåtts av en person som har en ledande position 

inom verksamheten, som är befogad att företräda eller fatta beslut åt näringsidkaren. Den 

brottsliga handlingen kan också ha begåtts av någon varit särskilt ansvarig för att 

kontrollera eller utöva tillsyn över verksamheten.35  

 

Däremot kan företagsbot inte utdömas om brottet varit riktat mot näringsidkaren, det vill 

säga om näringsidkaren blir målsägande i brottmålet.36 För att företagsbot ska utdömas 

behöver ingen gärningsman identifieras. Det måste dock gå att bevisa att ett brott har 

skett, vilket ligger i åklagarens uppgift.37 

 

                                                 
30 Prop. 2005/06:59, s. 15.  
31 Bourner & Karlmark, Är företagsboten ändamålsenlig vid miljöbrottslighet?, s. 496.  
32 36 kap. 7 § 1 st BrB.  
33 Iseskog, Företagsbot: en sanktion vid brott i näringsverksamhet, s. 15. 
34 36 kap. 7 § 1 st 1 p BrB.  
35 36 kap. 7 § 1 st 2 p BrB.  
36 36 kap. 7 § 2 st BrB.  
37 Iseskog, Företagsbot: en sanktion vid brott i näringsverksamhet, s. 12.  
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3.2.2 Företagsbotens storlek 

Företagsbotens storlek kan som högst utgöra ett belopp om tio miljoner kronor och som 

lägst fem tusen kronor.38 Den lägsta beloppsgränsen om fem tusen kronor grundar sig i 

att företagsbot även ska kunna dömas ut vid mindre allvarliga brott.39 För att 

företagsboten ska bli en påtaglig sanktion även för multinationella företag när det begåtts 

allvarliga brott, har det bedömts att ett belopp om tio miljoner kronor utgör sådan 

preventiv verkan.40  

 

Vid bedömning av företagsbotens storlek ska följande omständigheter tas i beaktning:41  

- Straffskalan för brottet. 

- Den skada eller fara som brottet medfört. 

- Omfattningen av brottsligheten och dess anknytning till näringsverksamheten.  

- Om företagsbot tidigare har utdömts till näringsidkaren.  

 

Vid beaktning av företagsbotens beloppssumma vid återfall ses de grunder näringsidkaren 

tidigare ålagts företagsbot på över.42 I praktiken betyder det här att om ett större företag 

som vid ett tillfälle gjort sig skyldig till en förseelse och blivit ålagd att betala företagsbot, 

gör en liknande förseelse igen, kan det ge skäl till ett högre belopp.43 Dock ska det vara 

fråga om tidigare liknande förseelser som hör till samma del av verksamheten.44   

 

Vid bedömningen av företagsbotens storlek framhålls det i förarbetena att de objektiva 

faktorerna ska väga tyngre än de subjektiva.45 Den objektiva sidan innefattar 

gärningsrekvisit och effektrekvisit.46 Brottets subjektiva rekvisit består av uppsåt (dolus) 

eller oaktsamhet (culpa).47 Graden av brottslighet och den skada/fara som brottet orsakat 

blir därmed av större betydelse än gärningens uppsåt.48 Nedan följer de faktorer som i 

vägledande praxis varit avgörande vid bedömning av företagsbotens storlek.  

                                                 
38 36 kap. 8 § BrB. 
39 Iseskog, Företagsbot: en sanktion vid brott i näringsverksamhet, s. 25. 
40 Prop. 2005/06:59, s. 33.  
41 36 kap. 9 § BrB.  
42 Prop. 2005/06:59, s. 35. 
43 Iseskog, Företagsbot: en sanktion vid brott i näringsverksamhet, s. 28.  
44 Prop. 2005/06:59, s. 36. 
45 ibid., s. 35. 
46 Leijonhufvud, Madeleine & Wennberg, Suzanne, Straffansvar, 8., [omarb.] uppl., Norstedts juridik, 

Stockholm, 2009, s. 33 f.  
47 Leijonhufvud & Wennberg, Straffansvar, s. 55.  
48 Prop. 2005/06:59, s. 35. 
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Fyra mål prövades parallellt i HD där samtliga rörde frågan om företagsbotens storlek.49  

De tre första målen som presenteras rör arbetsmiljöbrott och det sista rör brott mot 

Livsmedelslagen. I samtliga HD-domar gällande företagsbot har företagsbotens belopp 

inte satts lägre än vad Hovrätten (HovR) beslutat innan målet prövades i HD.  

 

I ett av målen50 hade HovR fastställt en företagsbot om beloppet 600 000 kronor, vilket 

företaget överklagade. Omständigheterna i målet rörde sig om en anställd som trillade 

över fyra meter ner i ett betonggolv då han skulle rätta till en lastpall uppe på ett pallställ. 

Olyckan inträffade på ett lager för frysta varor där det inte rådde full belysning och 

temperaturen var minus 20 grader. HD fastställde HovR beslut gällande företagsbotens 

belopp och de faktorer som HD i detta mål ansågs vara avgörande för företagsbotens 

storlek var:  

- Att företagsledningen ansågs ansvara för den inträffade olyckan. 

- Att verksamheten inte ansågs prioritera grundläggande säkerhetsbestämmelser, vilket 

innebar att domstolen betraktade verksamhetens arbetsmiljöarbete som eftersatt.  

- Att den anställdes arbetsmoment var av riskfylld karaktär och det hade funnits risk för 

att skadorna blivit allvarligare än vad som inträffat.  

 

I det andra målet hade HovR dömt att företagsboten skulle utgöra ett belopp om 300 000 

kronor, vilket överklagades och prövades i HD.51 HD prövade om boten skulle bestämmas 

till denna summa eller om den skulle sättas till ett lägre belopp. Omständigheterna rörde 

sig om en anställd som blev brännskadad då han utförde arbete på sin arbetsplats.  

Till följd av den inträffade olyckan fick han operera båda benen och transplantera hud.  

HD kom fram till att företagsboten borde ha bestämts till ett belopp om 400 000 och 

anförde följande omständigheter som talade för en höjning av företagsbotens belopp:  

- Risken som den anställde utsattes för och risken för att personens skador hade kunnat 

bli ännu allvarligare ansågs som stor.  

- Företaget hade inte informerat personen som blivit utsatt för brottet tillräckligt  

om hur arbetet skulle utföras och vilka risker som var kopplade till arbetet.  

Dessutom var personen i fråga nyanställd och hans kollegor hade inte heller 

 erfarenhet av det arbete som utfördes då olyckan inträffade.  

                                                 
49 Högsta domstolens referat, NJA, 2014, s. 139, (nr 14), Målnummer: B 2232-11, B 248-12, B 1395-12, 

B 1876-12.  
50 Högsta domstolens referat, NJA, 2014, s. 139, (nr 14), Målnummer: B 248 -12. 

51 Högsta domstolens referat, NJA, 2014, s. 139, (nr 14), Målnummer: B 2232-11.   
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- Utrustningen var inte tillräcklig för den typ av arbete som utfördes.  

 

I det tredje målet52 som prövades i HD parallellt med de andra hade HovR tidigare beslutat 

om utdömande av företagsbot till ett belopp om 300 000, vilket överklagades och blev 

därmed också prövat i HD parallellt med de andra två målen. 

 Omständigheterna i målet rörde sig om en reparatör som skulle reparera en trasig maskin. 

En anställd skulle försäkra sig om att maskinen var avstängd genom att trycka på en 

stoppknapp och i samband med det gav maskinen ifrån sig en rörelse som klippte av en 

del av reparatörens finger. Det som enligt HD talade för att företagsboten skulle utgöra 

ett högre belopp var:  

- Att det fanns risk för att skadorna skulle blivit betydligt allvarligare än vad de blev.  

- Att företagsledningen ansvarat för det inträffade och att brottet var begånget inom 

bolagets huvudverksamhet. 

- Att arbetsmiljöarbetet inte sågs som en naturlig och viktig del av verksamheten då 

ledningen särskilt ansågs ha bortprioriterat grundläggande säkerhetsbestämmelser, vilket 

enligt domstolen tydde på att ett ekonomiskt intresse låg bakom det inträffade.  

 

I det fjärde målet53 som parallellt prövades med de andra rörde det sig om brott mot 

Livsmedelslagen. I det här fallet hade näringsidkaren sålt kött till livsmedelsindustrin utan 

att ha en godkänd anläggning och utan att ha låtit Livsmedelsverket utföra besiktning på 

djuren innan de slaktades. HD prövade om företagsboten skulle utgöra det belopp om 

100 000 kronor som HovR hade bestämt, eller om boten skulle sättas till ett lägre belopp. 

HD fastställde HovR beslut om en företagsbot på 100 000 kronor på följande grunder: 

- Trots att ingen skadats och blivit sjuk fanns det enligt domstolen ändå risk för att 

någon skulle kunna ha blivit sjuk efter att ha ätit det sålda köttet.  

- Näringsidkaren hade begått brottet uppsåtligen genom ekonomiska motiv. 

- Brottsligheten hade pågått under viss tid. 

- Brottsligheten var relativt omfattande.  

 

 

 

 

                                                 
52 Högsta domstolens referat, NJA, 2014, s. 139, (nr 14), Målnummer: B 1876-12.  
53 Högsta domstolens referat, NJA, 2014, s. 139, (nr 14), Målnummer: B 1395-12.  
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Sammanfattningsvis kan det sägas att vid HD’s bedömning av företagsbotens storlek 

beaktas, förutom de omständigheter som föreskrivs i 36 kap. 9 § följande faktorer:  

- Om det fanns risk att skadorna skulle kunnat bli ännu allvarligare än vad som inträffat.  

- Prioritering av arbetsmiljöarbete och säkerhetsbestämmelser. 

- Om olyckan inträffat under näringsidkaren/företagsledningens ansvar.  

- Om brottet begåtts inom bolagets huvudverksamhet. 

- Att brottet skett uppsåtligen. 

- Att brottsligheten pågått över tid. 

- Att brottsligheten varit omfattande.  

 

Vid bedömningen av företagsbotens belopp i relation till brottets medförda skada kan 

tilläggas att HD i samtliga anförda rättsfall utgår från de riktlinjer som Riksenheten för 

miljö- och arbetsmiljömål (REMA) har utarbetat, vilka kommer att presenteras nedan. 

Som tidigare nämnts föreskrivs det i förarbetena att de objektiva faktorerna ska vägas 

framför de subjektiva, vilket HD i ovan nämnda motiveringar anses göra. Det sker främst 

genom att bedöma risken för ännu allvarligare skador än vad som inträffat i de situationer 

målen rör sig om.  

 

Riktlinjer från REMA 

 

REMA inrättades den 1 januari 2009 och är en nationell åklagarkammare som behandlar 

miljö – och arbetsmiljömål. REMA har utarbetat riktlinjer för bedömningen av 

företagsbotens storlek utifrån den uppkomna skadan vid arbetsmiljöbrott, vilka ska ses 

som en vägledning i bedömningen av sanktionsbeloppet vad gäller företagsbot.54 

Bötesbeloppet för vållande till annans död ligger på en lägsta gräns om 1 000 000 

kronor.55 Vad gäller vållande till kroppsskada delas beloppsspannet in i tre olika delar.  

En lindrig skada, exempelvis en fingerfraktur, kan föranleda en företagsbot på ett belopp 

om 100 000 kronor till 200 000 kronor. En skada som räknas till normalgraden, 

exempelvis frakturer eller skador på inre organ, som följs av lång sjukskrivning leder till 

ett bötesbelopp mellan 200 000 kronor till 400 000 kronor. 

                                                 
54 Åklagarmyndigheten, Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål, 

https://www.aklagare.se/kontakt/aklagaromraden/nationella-aklagaravdelningen/riksenheten-for-miljo--

och-arbetsmiljomal/ (Hämtad 2016-01-25)  
55 Åklagarmyndigheten, Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål, 2014, Företagsbot och straff- 

riktlinjer avseende belopp och straffmätning vid miljö – och arbetsmiljömål, s. 25. 

https://www.aklagare.se/kontakt/aklagaromraden/nationella-aklagaravdelningen/riksenheten-for-miljo--och-arbetsmiljomal/
https://www.aklagare.se/kontakt/aklagaromraden/nationella-aklagaravdelningen/riksenheten-for-miljo--och-arbetsmiljomal/
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 Då det inträffat allvarliga skador, som invalidisering eller förlust av en kroppsdel 

kommer företagsbotens belopp hamna på mellan 400 000 kronor och 1 000 000 kronor.56 

Framkallande av fara för annan handlar antingen om livsfara eller fara för svår 

kroppsskada. Livsfara utgör en företagsbot om minst 400 000 kronor och fara för svår 

kroppsskada föranleder ett bötesbelopp om minst 200 000 kronor.57  

 

Det synes dock finnas en problematik med att företagsbotens storlek till stor del utgår 

från schabloniserade riktlinjer, då en viss gärning leder till en viss summa på 

företagsboten oberoende av hur stort företaget är eller hur mycket de omsätter.  Således 

anses det bli svårare att beakta företagets ekonomiska tillstånd när bedömningen grundar 

sig på dessa beloppsschabloner. Därför kan företagsbotens belopp ge skilda effekter 

beroende på hur stort företaget är .58   

 

 

3.2.3 Jämkning av företagsbotens belopp 

I 36 kap. 10 § BrB regleras även jämkning av företagsbotens belopp. Företagsboten kan 

dömas ut till ett lägre belopp om: 

1. Brottet medför annan betalningsskyldighet eller särskild rättsverkan för näringsidkaren 

och den samlade reaktionen på brottsligheten skulle bli oproportionerligt sträng.  

2. Näringsidkaren efter förmåga försökt förebygga, avhjälpa eller begränsa de skadliga 

verkningarna av brottet. 

3. Näringsidkaren frivilligt har angett brottet.59 

4. Det i övrigt finns särskilda skäl för jämkning. 

 

Det föreskrivs också i 36 kap. 10 § BrB att företagsbot vidare kan efterges med hänsyn 

till någon utav de förutsättningar som ovan är uppräknade. En företagsbot kan dock endast 

efterges om jämkning inte anses vara tillräckligt.60 Näringsidkarens betalningsförmåga 

utgör vanligtvis inte skäl för jämkning, vilket innebär att hänsyn inte tas till 

näringsidkarens förmåga att betala företagsboten. 

                                                 
56 Åklagarmyndigheten, Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål, Företagsbot och straff- riktlinjer 

avseende belopp och straffmätning vid miljö – och arbetsmiljömål, s. 26.    
57 ibid., s. 27. 
58 Bourner & Karlmark, Är företagsboten ändamålsenlig vid miljöbrottslighet?, s. 499. 
59 Att frivilligt ange brottet betyder att näringsidkaren självmant anmäler det inträffade. Se Iseskog, 

Företagsbot: en sanktion vid brott i näringsverksamhet, s. 31.  
60 Prop. 2005/06:59, s. 38. 
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Handlar det dock om ett litet företag kan det bli tal om att beakta betalningsförmågan, 

vilket då sker med anledning av särskilda skäl.61   

 

3.2.4 Utdömande av företagsbot genom strafföreläggande 

År 2006 genomfördes även ändringar i Rättegångsbalken (RB) som gjorde det möjligt att 

ålägga företagsbot genom strafföreläggande.62 Strafföreläggande är möjligt att åläggas 

om företagsbotens belopp inte överstiger 500 000 kronor.63 Om företagsbot döms ut 

genom strafföreläggande sker därmed ingen domstolsprövning.64 

  

Omkring två tredjedelar av de företagsböter som utdöms sker genom strafföreläggande.65 

En positiv effekt med att döma ut företagsbot genom strafföreläggande kan vara att 

åklagarna sparar arbete genom att inte behöva väcka åtal. Ytterligare en fördel kan  

vara att näringsidkaren, genom att godta ett strafföreläggande, inte i lika stor  

utsträckning riskerar den ekonomiska förlust och negativa publicitet som följs av en 

domstolsprocess.66 

 

 Relationen mellan företagsbot och det individuella straffansvaret 

Som tidigare nämnts innebar 2006 års lagändringar bland annat att användandet av 

företagsbot utökades så att numera även mindre allvarlig brottslighet omfattas. Till följd 

av detta uppkom frågan om det vid mindre allvarliga förseelser skulle behövas parallella 

sanktioner eller om ansvaret skulle läggas primärt på näringsidkaren.67 Det beslutades om 

att ansvaret skulle åligga näringsidkaren och en ny särskild åtalsprövning infördes i 36 

kap. 10 a § BrB.  

 

Den särskilda åtalsprövningsregeln stadgar att om ett brott som kan ge anledning att väcka 

talan om företagsbot, har begåtts av oaktsamhet och inte kan ge annan påföljd än böter, 

får åtal mot fysisk person enbart väckas om åtal är påkallat för allmän synpunkt.68  

                                                 
61 Prop. 2005/06:59, s. 40.  
62 ibid., s. 51 f.  
63 48 kap. 4 § 3 st. RB. 
64 Iseskog, Företagsbot: en sanktion vid brott i näringsverksamhet, s. 39. 
65 Bourner & Karlmark, Är företagsboten ändamålsenlig vid miljöbrottslighet?, s. 502. 
66 ibid., s. 502 f.  
67 Prop. 2005/06:59, s. 44. 
68 36 kap. 10 a § BrB.  



  
 

16 

(För att tydliggöra detta är således denna regel inte tillämplig om den brottsliga 

handlingen har begåtts med uppsåt.69)  

 

Det är påkallat från allmän synpunkt att väcka åtal mot individ i situationer då:  

- Brottet ligger på gränsen till annan påföljd än böter.70 

- Den brottsliga handlingen har begåtts av medveten oaktsamhet vid upprepade tillfällen 

eller på ett systematiskt sätt.71  

- En individ har haft ett särskilt tillsynsansvar / en kontrollfunktion och dess försummelse 

har förorsakat allvarliga risker.72 

- Förutsättningarna för utdömande av företagsbot är uppfyllda, men det står praktiskt sett 

klart att företagsbot inte kommer att dömas ut till näringsidkaren. Det handlar exempelvis 

om situationer då näringsidkaren är försatt i konkurs eller då rättssubjektet är utländskt.73   

- Det finns anledning att föreskriva näringsidkaren ett näringsförbud.74  

 

Således har åklagaren inte rätt att väcka åtal mot en fysisk person om villkoren för  

den särskilda åtalsprövningen är uppfyllda, men inte är påkallat från allmän synpunkt.75   

 

Åtalsprövningsregeln i 36 kap. 10a § BrB motiverades av att både individuellt straff och 

företagsbot, vid mindre allvarliga brott, skulle innebära ett allt för oproportionerligt 

ingripande från de allmänna. Regeln motiverades också av rättviseskäl, då mindre 

allvarligare brott vanligen beror på brister inom verksamheten och dess struktur,  

än att en individ har agerat oaktsamt. Därför anses det vara mer rättvist att ansvaret ligger 

på verksamhetsnivå och inte på individnivå.76. 

 

 

                                                 
69 Iseskog, Företagsbot: en sanktion vid brott i näringsverksamhet, s. 36.  
70 Prop. 2005/06:59 s. 47.  
71 ibid.   
72 ibid.   
73 ibid.  
74 Åklagarmyndigheten, RättsPM, s. 11.  
75 Iseskog, Företagsbot: en sanktion vid brott i näringsverksamhet, s. 37.  
76 Prop. 2005/06:59, s. 44 f.  
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 Kritik som framförts mot Sverige mot bakgrund av internationell 

reglering 

En bidragande faktor till att Sverige ändrade reglerna gällande företagsbot var de 

internationella krav som ställdes på effektiva sanktioner för juridiska personer. Rättsakter 

från Europeiska unionen (EU), Förenta nationerna (FN) och Europarådet stadgar bland 

annat att medlemsstaterna ska ha ett regelverk som innefattar att juridiska personer 

ansvarar för brott som begåtts av en person med ledande ställning inom verksamheten 

och där den brottsliga handlingen blir till fördel för den juridiska personen.77  

 

Ett särskilt skäl till att den svenska regleringen om företagsbot behövde ändras var att 

direktivet om föroreningar orsakade av fartyg och införandet av sanktioner för 

överträdelser78 uppställde särskilda krav på sanktioner för juridiska personer. Dessa 

innefattade bestämmelser om bland annat miniminivåer gällande sanktionsbeloppet. 

Sverige ansågs inte leva upp till dessa krav, vilket därmed innebar att Sverige tvingades 

ändra reglerna om företagsbot år 2006.79 

 

Bestämmelserna i de rättsakter som inom EU reglerar juridiska personers straffansvar går 

ut på att medlemsstaterna ska säkerställa att en juridisk person under vissa omständigheter 

kan åläggas ansvar för brott som begås inom dess näringsverksamhet, vilket Sverige 

genomför genom regleringen av företagsbot.80 Straffansvaret för juridiska personer har 

under de senaste åren utvecklats både internationellt och inom EU och till följd av denna 

rättsutveckling har dock det svenska företagsbotssystemet bemötts av en hel del kritik 

från olika internationella håll. Den svenska företagsbotsregleringen har ifrågasatts av 

OECD (Organisation for Economic and Co-operation and Development), då 

organisationen har riktat särskild kritik mot den svenska maxbeloppsgränsen och gett råd 

till att höja denna med anledning av vilken betydelse som svenska internationella företag 

idag har fått i de länder och branscher som de är verksamma i.81  

 

                                                 
77 Prop. 2005/06:59, s. 16. 
78 Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/35/EG av den 7 september 2005 om föroreningar 

förorsakade av fartyg och införandet av sanktioner för överträdelser.  
79 Prop. 2005/06:59, s. 16 f.  
80 Kommittédirektiv, Dir. 2015:58, Ett effektivt, ändamålsenligt och modernt straffrättsligt regelverk för 

juridiska personer, Justitiedepartementet., Stockholm, 2015, s. 8 f.  
81 ibid., s. 11.  
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Därför beslutades det vid ett regeringssammanträde den 21 maj 2015 att en utredning av 

regleringen kommer att ske. En särskild utredare har fått i uppdrag av regeringen att göra 

en generell granskning av reglerna gällande företagsbot och därefter komma med förslag 

på ändringar av regleringen. Syftet med utredningen är att försäkra sig om att den svenska 

företagsbotsregleringen följer med i den rättsutveckling som sker internationellt sett 

genom att den är tillräckligt effektiv, modern och ändamålsenlig.82 

 

Utredningen kommer att innefatta:  

- En prövning av den högre beloppsgränsen och föreslå en eventuell höjning av 

företagsbotens beloppstak. Detta eftersom boten internationellt sett inte anses vara 

tillräckligt hög i relation till allvarlig brottslighet och att boten måste utgöra en reell 

verkan även på stora multinationella företag.83 

- En granskning av de faktorer som beaktas vid bedömningen av företagsbotens storlek. 

Om det vid denna granskning visar sig att näringsidkarens betalningsförmåga bör tas i 

större beaktning, ska utredaren se över hur bedömningen av företagsbotens belopp kan 

vägas samman med näringsidkarens förmåga att betala. Alternativt överväga om det är 

angeläget att inrätta en reglering om dagsbot.84  

 - En undersökning om företagsboten ska fortsätta döma ut som en särskild rättsverkan av 

brott eller om det istället borde inrättas ett system där juridiska personer kan bli dömda 

till straff.85  

- En översyn av företagsbotens tillämpningsområde. Om tillämpningen fortfarande ska 

begränsas till brott som begås i näringsverksamheten och om denna begränsning även på 

sikt uppfyller de förpliktelser som EU och andra länder ställer. 86 

- En översyn av företagsbotens relation till det individuella straffansvaret.87  

- Att se över om Sverige behöver vidta ytterligare åtgärder i företagsbotsregleringen för 

att uppfylla krav från OECD.88 

Utredarens ställningstaganden av utredningen ska presenteras senast den 30 november 

2016.89 

 

 

                                                 
82 Dir. 2015:58, s. 3.  
83 ibid., s. 5. 
84 ibid., s. 6.  
85 ibid., s. 7.  
86 ibid., s. 9. 
87 ibid.  
88 ibid., s. 12 
89 ibid. 
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4 Empiri 
Avsnittet syftar till att ge en bild av hur en arbetsmiljöåklagare och två 

arbetsgivarrepresentanter upplever användandet av företagsbot vid arbetsmiljöbrott.  

 

 En arbetsmiljöåklagares syn på användandet av företagsbot vid 

arbetsmiljöbrott 

Efter ett samtal med kammaråklagare Lotten Loberg, specialiserad på brott mot 

arbetsmiljön vid Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål, har hon lämnat en kort 

redogörelse för hennes syn på användandet av företagsbot vid arbetsmiljöbrott enligt 3 

kap. 10 § BrB.  

 

Loberg redogör för åtalsprövningsregeln i 36 kap. 10 a § BrB och tillägger att innebörden 

av den blir där med aktuell vid vållande till kroppsskada eller sjukdom. Vidare belyses 

att de flesta åtalade arbetsmiljöbrott avser vållande till kroppsskada.  

 

Förutsättningen att ett brott ska ha begåtts inom en näringsverksamhet kan få 

konsekvenser som uppfattas som orättvisa. Om ett arbetsmiljöbrott exempelvis har 

inträffat i en kommunal skola, åläggs inte kommunen företagsbot utan skolans 

skyddsansvarige blir istället lagförd för det inträffade brottet. Det här för att en kommunal 

skola inte anses bedriva näringsverksamhet. Inträffar istället olyckan på en privat skola, 

vilket räknas som näringsverksamhet, blir skolan ålagda företagsbot. Den rådande 

osäkerheten kring när det anses utgöra näringsverksamhet eller ej inom den offentliga 

sektorn ser Loberg som problematisk. Det här innebär att åklagarna i många fall behöver 

ägna tid åt att utreda vad som anses vara näringsverksamhet och inte, vilket stjäl tid från 

utredningen av det begångna brottet. 

 

Arbetsolyckorna sker vanligen i verksamheter som är komplexa. Det kan vara fråga om 

brister i rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet som gör att det går att finna ett 

oaktsamt handlande inom flera olika håll i verksamheten som leder till en olycka, vilket 

gör det svårt att utpeka en gärningsman som på egen hand gjort sig skyldig till det 

inträffade. I sammanhanget lyfter hon fram pågående statliga utredningen om ett 

effektivt, ändamålsenligt och ett modernt straffrättsligt regelverk för juridiska personer.   
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Utifrån ett åklagarperspektiv ser hon att ett straffansvar för juridiska personer hade kunnat 

vara intressant, beroende på hur ett sådant ansvar hade konstruerats. Med tanke på att det 

oftare rör sig om avsaknad av säkerhetsrutiner, kontroll av arbetsmetoder eller bristande 

tydlighet i organisationen, än att olyckan lett till följd av brister hos en persons handlande, 

anser Loberg att det känns mer riktigt med ett straffansvar för den juridiska personen.  

 

 

 Två arbetsgivarrepresentanters syn på användandet av företagsbot 

vid arbetsmiljöbrott 

Den ena arbetsgivarrepresentanten är HR-chef inom sågverksindustrin och den andra 

arbetsgivarrepresentanten är personalchef för ett bolag som bedriver energiverksamhet.  

 

HR-chefen inom sågverksindustrin anser att det är företaget som är ytterst ansvarig 

genom att säkerställa att chefer och medarbetare har rätt förutsättningar för att driva ett 

bra arbetsmiljöarbete. Det ska bland annat finnas rätt kompetens, resurser och 

ekonomiska medel för att vidta åtgärder. Personalchefen på energibolaget menar att det 

oftast är många inblandade på olika håll inom verksamheten. Det är därmed sällan att 

något inträffar som beror på en enskild persons agerande. Vidare förklarar hon att det 

exempelvis är chefens ansvar att det finns skyddsutrustning och medarbetarens ansvar att 

använda denna. Skulle medarbetaren klämma sig och denne inte har skyddsskor på sig, 

blir chefen personligt straffansvarig för olyckan, även om medarbetaren är skyldig att 

använda utrustningen på ett korrekt sätt. Därför ser dem båda positivt på att företagsbot i 

hög grad har ersatt det individuella straffansvaret. De upplever två specifika fördelar med 

den ökade tillämpningen av företagsbot vid arbetsmiljöbrott. För det första blir man som 

annan arbetsgivare blir mer uppmärksammad på problem när man får höra om att 

företagsbot har dömts ut. För det andra så handläggs arbetsmiljömålen snabbare.  

 

Dock ser de inte enbart fördelar utan också risker med att företagsbot i hög grad har ersatt 

det individuella straffansvaret.  Generellt sett skärper ett individuellt straffansvar fokusen 

hos enskilda individer, därför finns det risk för att individen inte tar sitt ansvar på allvar 

till följd av att det individuella straffansvaret i hög grad har ersatts med företagsbot.  

Att incitamenten till att åstadkomma en god arbetsmiljö har försvagats är dock inget de 

har upplevt, då man som ansvarig chef aldrig vill att någon av medarbetarna ska skada 

sig.  
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Personalchefen på energibolaget upplevde att den ökade användningen av företagsbot vid 

arbetsmiljöbrott kunde utgöra en risk i form av minskat fokus hos individer. Därför 

kallade hon verksamhetens chefer till möte där hon informerade om vilka belopp en 

företagsbot till följd av ett arbetsmiljöbrott, kan utgöra. Hennes uppfattning av deras 

reaktioner var att de såg allvarligt på företagsbotens beloppsgränser.  

 

En ytterligare risk med att företagsbot har ersatt det personliga straffansvaret är de 

ekonomiska konsekvenserna som uppstår, vilket självfallet påverkas av företagets storlek. 

En företagsbot för ett litet företag kan få ekonomiska konsekvenser som gör att företaget 

möjligen får läggas ner. De arbetsmiljöåtgärder Arbetsmiljöverket kräver är så pass 

kostsamt för de små företagen, vilket ibland gör att de inte kan leva upp till alla krav.  

Då händer det tyvärr olyckor också, säger HR-chefen inom sågverksindustrin. Det mass-

mediala intresset för företag som blir ålagda företagsbot tror personalchefen på 

energibolaget inte har någon märkbar betydelse, utan upplever att ”det som står idag är 

glömt imorgon”. Dessutom prövas de flesta arbetsmiljöbrottsmål inte ens i domstol, vilket 

innebär att den massmediala uppmärksamheten inte blir så stor, tillägger hon. HR-chefen 

inom sågverksindustrin resonerar likadant, då hon inte tror att företagets anseende 

försvagas även om företag vid dessa situationer uppmärksammas av media. Hon tror att 

människor ser till det enskilda fallet och tänker att det inträffade då och ”händer inte mig”. 
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5 Utdömande av företagsbot vid arbetsmiljöbrott i 

mansdominerade och kvinnodominerade branscher 

 

Granskning av Arbetsmiljöverkets sammanställningar över domar och godkända 

strafförelägganden i arbetsmiljömål under åren 2007 till 2014 visar att det i störst 

utsträckning är de mansdominerade branscherna som döms till företagsbot vid 

arbetsmiljöbrott. Antalet åtal om arbetsmiljöbrott handlar största mån om arbetsolyckor 

vid maskiner med anknytning till bygg- och tillverkningsindustrin. Inom dessa branscher 

arbetar flest män.90  

 

Mellan år 2007 och år 2014 visar granskningen på ett fåtal åtalade arbetsmiljöbrott 

inträffat på kommunala skolor. I offentliga verksamheter som berör skola och omsorg 

arbetar flest kvinnor.91 För att företagsbot ska dömas ut ska det som tidigare nämnts kunna 

bevisas att brottet begåtts inom näringsverksamhet, men inom många offentliga 

verksamheter är det dock svårt att avgöra vad som anses vara näringsverksamhet och 

myndighetsutövning.92 I dagsläget anses inte kommunal skolverksamhet bedriva 

näringsverksamhet och blir där med inte heller ålagda företagsbot vid arbetsmiljöbrott. 

Istället blir den skyddsansvarige lagförd för brottet.93     

 

De åtalade arbetsmiljöbrotten innefattar olyckor som i största utsträckning sker inom 

branscher där yrkesverksamma män dominerar till antalet och kravet på närings- 

verksamhet gör således att företagsbot i mindre utsträckning döms ut till offentliga 

verksamheter, vilket är en sektor där fler kvinnor än män är verksamma. Därför blir 

följden att företagsbot döms ut till företag inom de mansdominerade branscherna i mycket 

större utsträckning än till de kvinnodominerade.    

 

 

 

 

 

 

                                                 
90 Steinberg, Maria, Är arbetsmiljölagen sexistisk?, I Perspektiv på kvinnors hälsa i arbetslivet., 

Sandmark, Hélène (red.), 1. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2011, s. 242. 
91 ibid. 
92 Bourner & Karlmark, Är företagsboten ändamålsenlig vid miljöbrottslighet?, s. 496. 
93 Loberg, Empiri 4.1  –  En arbetsmiljöåklagares syn på användandet av företagsbot vid arbetsmiljöbrott.  
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6 Analys 

I följande avsnitt diskuteras innehåll som framförts i rättsutredningen och i det 

empiriska avsnittet.   

 

De olyckor som inträffar i arbetet sker ofta inom större verksamheter och upplevs 

vanligen bero på bristande rutiner i det systematiska arbetsmiljöarbetet, vilket gör att 

olyckan i många fall grundar sig i ett oaktsamt handlande inom flera olika håll i en 

verksamhet. Det här gör det därför inte lätt att peka ut den person som gjort sig skyldig 

till det inträffade. Med tanke på att det snarare rör sig om brister i säkerhetsrutiner och 

otydlig kommunikation inom verksamheten än brister hos en persons handlande som 

leder till olyckan, upplever både arbetsmiljöåklagaren och de två arbetsgivar-

representanterna att ett straffansvar för den juridiska personen skulle kännas korrekt.  

I den svensk rätt är det enbart fysiska personer som bär straffansvar.94 Däremot är 

juridiska personers straffansvar är något som håller på att ses över i en pågående statlig 

utredning.95   

 

Företagsboten är inte konstruerad som ett straff, utan som en särskild rättsverkan av ett 

brott.96 Förutsättningarna för att näringsidkaren ska bli ålagd företagsbot är som tidigare 

nämnts att brottet ska ha skett i en näringsverksamhet och vara föreskrivet med strängare 

straff än penningböter. Näringsidkaren ska inte ha gjort vad som skäligen kunnat krävas 

för att förebygga brottet. Brottet har begåtts av en person med särskild position som är 

befogad att företräda näringsidkaren eller fatta beslut på dennes vägnar, eller annars svara 

en person som haft ett särskilt tillsynsansvar eller kontrollfunktion inom verksamheten.97  

 

Den särskilda regeln om åtalsprövning regleras i 36 kap. 10 a § BrB och innebär att om 

brott som kan ge anledning att väcka talan om företagsbot, har begåtts av oaktsamhet och 

inte kan ge annan påföljd än böter, ska åklagaren främst väcka talan om företagsbot och 

inte mot enskild individ. 

 

 

                                                 
94 Arbetsmiljöverket, Arbetsmiljöansvar och straffansvar – två helt olika saker, 2016, s. 23. 
95 Dir. 2015:58.  
96 Iseskog, Företagsbot: en sanktion vid brott i näringsverksamhet, s. 7 f. 
97 36 kap. 7 § BrB.  
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Till följd av kravet på näringsverksamhet råder det i dagsläget en osäkerhet kring i vilken 

mån denna regel kan tillämpas inom verksamheter som är offentliga, vilket i vissa 

situationer innebär konsekvenser som kan anses vara orättvisa.98 Om en elev råkar ut för 

en olycka i skolan riskerar rektorn och ansvarig lärare att åtal om arbetsmiljöbrott väcks 

mot dem. Sker istället olyckan i en privat skola, döms företaget till företagsbot.99 Således 

innebär det helt olika konsekvenser för rektorer och ansvariga lärare beroende på om 

skolan är kommunal eller privatägd. Denna förutsättning kan därför ifrågasättas och bör 

ändras så att alla typer av verksamheter omfattas, så att konsekvenserna kan bli mer 

rättvisa. Att döma ut företagsbot torde också ses som ett sätt att få företagets ansvariga 

att arbeta för en bättre och säkrare arbetsmiljö, vilket man med större sannolikhet går 

miste om då åtal istället väcks mot en enskild.  

 

Mot bakgrund av att företagsbot i mycket större utsträckning döms ut inom de 

mansdominerade branscherna, väcktes tanken om förutsättningen gällande brott inom 

näringsverksamhet är mer anpassad så att företagsbot lättare kan dömas ut inom de 

mansdominerade branscherna än inom de kvinnodominerade. Företagsboten är 

konstruerad som en sanktion för alla brott som begås inom en näringsverksamhet både 

inom privat, offentlig och statlig regi. 100  Med tanke på den rådande osäkerheten kring 

vad som inom offentlig verksamhet utgör näringsverksamhet eller ej, innebär det att 

företagsbot inte döms ut i lika stor utsträckning inom denna sektor, som i största mån 

består av yrkesverksamma kvinnor. Ytterligare en förklaring till varför företagsbot vid 

arbetsmiljöbrott i betydligt större utsträckning döms ut till mansdominerade branscher än 

till kvinnodominerade branscher torde vara att de flest åtal om arbetsmiljöbrott väcks 

inom branscher där flest män arbetar. Således är förutsättningen gällande 

näringsverksamhet inte mer eller mindre anpassad till manliga sektorer än till kvinnliga. 

Det torde istället vara uppdelningen av män och kvinnor på arbetsmarknaden som innebär 

att företagsbot i större utsträckning döms ut till de mansdominerade branscherna.  

 

 

 

                                                 
98 Lotten Loberg, 4.1 Empiri – en arbetsmiljöåklagares syn på användandet av företagsbot vid 

arbetsmiljöbrott.  
99 Ibid. 
100 Prop. 2005/06:59, s. 15.  
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De orättvisa konsekvenserna som kan följa av förutsättningen gällande närings- 

verksamhet och den rådande osäkerheten kring innebörden av begreppet närings- 

verksamhet inom offentlig verksamhet visar på att det finns behov av att frågan prövas i 

HD. Dock kan det ta lång tid, med tanke på att de flesta företagsböter döms ut genom 

strafföreläggande.  

 

Fördelarna med att företagsbot döms ut genom strafföreläggande är att åklagarna till viss 

del sparar arbete och genom att företag godkänner ett strafföreläggande riskerar de inte 

lika stor ekonomisk förlust och negativ publicitet som en dom från en rättegångsprocess 

skulle medföra.101 Det finns dock inte bara fördelar med att döma ut företagsbot genom 

strafföreläggande, utan vissa nackdelar bör också lyftas fram. Eftersom vägledande 

avgöranden inom området redan är knapp, bidrar inte det här heller till utvecklingen av 

praxis.  

 

Att en dom medför företaget negativ offentlig uppmärksamhet ser de två arbetsgivar- 

representanterna inte som någon särskild risk då de upplever att det massmediala intresset 

inte har så stor betydelse som många tror. Därför kan det diskuteras vad det främsta skälet 

till att godta ett strafföreläggande är. Utifrån deras mening är det snarare så att företaget 

tänker på de ekonomiska konsekvenserna, att det är kostsamt att genomgå en domstols-

process snarare än den negativa publicitet som kan följa. Följande resonemang kan 

upplevas sända ut signaler om girighet. Ryktet läggs det ingen större vikt vid, men när 

boten ska betalas så svider det. De fel och brister som ligger bakom den brottsliga 

handlingen torde vara mindre viktiga att se över, vilket riskerar att leda till att ytterligare 

olyckor inträffar för att fel och brister inte rättas till.  

 

REMA har arbetat fram riktlinjer som ska ses som en vägledning vid bedömningen av 

företagsbotens storlek.102 Dock genererar ett visst brott i en viss summa på företagsboten 

oberoende av företagets storlek och dess ekonomiska tillstånd, vilket kan medföra 

konsekvenser beroende på företagets storlek.103 Ekonomiskt sett kan det antas att ett 

mindre företag drabbas hårdare av en företagsbot än ett större företag. 

                                                 
101 Bourner & Karlmark, Är företagsboten ändamålsenlig vid miljöbrottslighet?, s. 502 f.  
102 Åklagarmyndigheten, Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål, 

https://www.aklagare.se/kontakt/aklagaromraden/nationella-aklagaravdelningen/riksenheten-for-miljo--

och-arbetsmiljomal/ (Hämtad 2016-01-25) 
103 Bourner & Karlmark, Är företagsboten ändamålsenlig vid miljöbrottslighet?, s. 499. 

https://www.aklagare.se/kontakt/aklagaromraden/nationella-aklagaravdelningen/riksenheten-for-miljo--och-arbetsmiljomal/
https://www.aklagare.se/kontakt/aklagaromraden/nationella-aklagaravdelningen/riksenheten-for-miljo--och-arbetsmiljomal/
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 För ett mindre företag kan en företagsbot medföra så pass stora konsekvenser som gör 

att företaget behöver säga upp personal på grund av arbetsbrist och i vissa fall behöver 

lägga ner verksamheten, vilket arbetsgivarna ser som en risk som användandet av 

företagsbot för med sig. Det här tyder också på att det råder en viss problematik kring 

mindre företags förutsättningar och vad det kan få för konsekvenser.  

 

Något som dock kan ifrågasättas är om konsekvenserna av en företagsbot verkligen blir 

mer påtagliga för ett mindre företag jämfört med ett större företag. Det här med tanke på 

att större företag vanligtvis är mer uppmärksammade av massmedia. Som tidigare nämnts 

tror de två arbetsgivarrepresentanterna inte att den negativa publiciteten som kan följa en 

företagsbot, medför någon större betydande verkan för ett företag. Det här går dock att se 

olika på beroende på företagets storlek. Ett litet företag kan visserligen drabbas hårdare 

ekonomiskt av företagsboten i sig, än vad ett större företag gör. Däremot är större företag 

mer uppmärksammade i media, så de ekonomiska konsekvenserna som kan följa av 

negativ publicitet kan med sannolikhet bli mer påtagliga än vad företagsboten i sig blir. 

Exempelvis kan det räcka med att en stor samarbetspartner väljer att avsluta samarbetet 

med företaget på grund av att den inte vill förknippas med företaget. För företaget skulle 

det här kunna leda till så pass stora ekonomiska konsekvenser att personal blir uppsagda 

på grund av arbetsbrist.    

 

En annan konsekvens att diskutera är huruvida incitamenten för att åstadkomma en god 

arbetsmiljö förändras med tanke på att företagsbot i hög grad har ersatt det personliga 

straffansvaret. Lagstiftaren menade att om näringsidkaren får stå för de straffrättsliga 

konsekvenserna för brott som begåtts inom näringsverksamheten bör incitamenten bli 

starkare till att ordna verksamheten så att överträdelser minskar.104 Det här råder det till 

viss del delade meningar om. Att det personliga straffansvaret i hög grad har ersatts av 

företagsbot kan likaväl medföra att incitamenten försvagas.105 Som tidigare nämnts 

handlar resonemanget om miljöbrottslighet, men appliceras i föreliggande studie genom 

en analogisk tolkning.  

 

 

                                                 
104 Prop. 2005/06:59, s. 18. 
105 Bourner & Karlmark, Är företagsboten ändamålsenlig vid miljöbrottslighet?, s. 502.  
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Författarnas resonemang i artikeln styrks av att de två arbetsgivarrepresentanterna 

upplever att det ökade användandet av företagsbot innebär risken att individer inte tar sitt 

ansvar på allvar, då ett individuellt straffansvar generellt sett skärper fokusen hos enskilda 

individer. Däremot har de inte upplevt att detta resonemang har inträffat i praktiken.  

 

Om incitamenten skulle försvagas och att individers fokus minskar till följd av att 

företagsbot i hög grad har ersatt det personliga, kan det istället möjligen handla om 

okunskap ute på arbetsplatserna. Om en persons incitament till att ordna verksamheten 

försvagas med tanke på att det individuella straffansvaret blir mindre vanligt 

förekommande vid arbetsmiljöbrott, kan det diskuteras om personen i fråga verkligen är 

medveten om de konsekvenser som en företagsbot kan föra med sig och som indirekt 

även drabbar personen i fråga. Det kan exempelvis handla om tidigare nämnda 

konsekvenser som att företaget behöver säga upp personal på grund av arbetsbrist.  

 

Vissa tänker säkerligen att en mindre brist eller underlåtenhet någonstans inom 

verksamheten inte skulle märkas. Vad personen i fråga dock inte har kännedom om är att 

en mindre brist eller underlåtenhet möjligen kan förekomma i andra delar av 

verksamheten också.  Sådant resonemang leder förr eller senare till att en olycka inträffar 

och ett arbetsmiljöbrott begås. En förebyggande åtgärd kan därför vara att samla 

verksamhetens chefer och informera om vilka belopp en företagsbot kan röra sig om och 

vad det kan medföra för konsekvenser i verksamheten, något som jag kommer att ta med 

mig i min yrkesroll.  
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7 Slutsats och avslutande ord 

I avsnittet besvaras uppsatsens tre frågeställningar. Avsnittet innehåller också några 

avslutande ord där tankar kring vidare forskning presenteras.   

 

En grundläggande princip inom den svenska rätten är att straff enbart kan riktas mot 

fysiska personer. Om företagsbot tillsammans med ett individuellt straff skulle 

kombineras hade det, särskilt vid mindre allvarlig brottslighet, inneburit en allt för 

oproportionerlig åtgärd från det allmänna. Särskilt vid mindre allvarliga brott, anses det 

också vara mer rättvist att ansvaret ligger på verksamhetsnivå och inte på individnivå. 

Det här mot bakgrund av att olyckor vanligen beror på brister i verksamheten och dess 

struktur, snarare än att en person agerat oaktsamt. 

 

När reglerna gällande företagsbot ändrades år 2006 infördes därför en särskild åtals-

prövningsregel i 36 kap. 10 a § BrB. Denna åtalsprövningsregel stadgar att om ett brott 

som kan ge anledning att väcka talan om företagsbot, har begåtts av oaktsamhet och inte 

kan ge annan påföljd än böter, får åtal mot fysisk person enbart väckas om åtal är påkallat 

för allmän synpunkt. Således innebär det att åklagaren främst ska väcka talan om 

företagsbot och inte åtal mot en enskild individ.  

 

Den särskilda åtalsprövningsregeln tillsammans med kravet på att brottet ska ha begåtts 

inom näringsverksamhet innebär att företagsbot inte i lika stor utsträckning kan utdömas 

när det begåtts arbetsmiljöbrott inom offentliga verksamheter. Det här kan i vissa 

situationer få konsekvenser som kan uppfattas som orättvisa. Om ett arbetsmiljöbrott 

begåtts i en privatägd skola, blir skolan ålagda att betala företagsbot. Sker däremot ett 

arbetsmiljöbrott inom en kommunal skola (vilket inte anses bedriva näringsverksamhet), 

väcks i dagsläget åtal mot enskild individ. Arbetsmarknaden är idag uppdelad så att flest 

kvinnor arbetar inom den offentliga sektorn och män inom den privata. Flest antal åtal 

om arbetsmiljöbrott rör verksamheter som tillhör bygg och industribranschen, vilket är 

branscher där flest män arbetar.  
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I vilken mån utdömandet av företagsbot vid arbetsmiljöbrott skiljer sig åt mellan 

mansdominerade och kvinnodominerade branscher beror på: 

- Kravet på näringsverksamhet. 

- Arbetsmarknadens uppdelning mellan könen. 

- Inom vilka branscher flest åtal om arbetsmiljöbrott väcks.  

 

Det här innebär att företagsbot vid arbetsmiljöbrott i större utsträckning döms ut till de 

mansdominerade branscherna, än till de kvinnodominerade branscherna.  

 

Uppsatsen syftar inte enbart till att ge kunskap om företagsbot vid arbetsmiljöbrott, utan 

även till att ge en bild av hur användandet av företagsbot vid arbetsmiljöbrott upplevs 

utifrån ett åklagar – och arbetsgivarperspektiv. Svaret på uppsatsens tredje frågeställning 

är att de två arbetsgivarrepresentanterna upplever att incitamenten till att åstadkomma en 

god arbetsmiljö har inte har förändrats till följd av att företagsbot i hög grad har ersatt det 

individuella straffansvaret. Dock ser de en risk med att incitamenten kan försvagas, då de 

tror att ett individuellt ansvar generellt sett skärper fokusen hos individer.  

 

Avslutningsvis vill jag dela med mig av idéer till vidare forskning inom området. För att 

se om företagsboten utgör en avskräckande verkan på arbetsmiljöbrott hade det varit 

intressant att undersöka om det finns ett samband mellan återfall och företagsbotens 

storlek. Vidare hade det varit intressant att undersöka hur ett juridiskt straffansvar skulle 

kunna konstrueras. Det hade även varit intressant att bygga vidare på denna studie och 

göra en större empirisk undersökning genom att jämföra om arbetsgivarrepresentanters 

syn på användandet av företagsbot skiljer sig åt beroende på om företaget blivit dömt till 

företagsbot eller inte.  
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Bilagor 
 
Bilaga 1 – Intervjuguide 

 

-  Vilken betydelse anser du att den ökande tillämpningen av företagsbot har för 

arbetsmiljöbrott? 

 

- Hur ställer du dig till straffansvar för juridiska personer jämfört med individuellt 

straffansvar vid arbetsmiljöbrott?  

 

-  Anser du att det finns några risker med att företagsbot i hög grad ersatt 

individuellt straffansvar vid arbetsmiljöbrott?  

 

- Vad ser du för indirekta konsekvenser för näringsidkaren då den utdöms 

företagsbot? 

 

- Har du något som du vill lägga till?  
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Bilaga 2 – Text från Lotten Loberg 

En arbetsmiljöåklagares syn på användande av företagsbot vid arbetsmiljöbrott. 

 

De flesta arbetsmiljöbrott avser vållande till kroppskada. De leder normalt till böter för  

gärningsmannen. Påföljden för arbetsmiljöbrott genom vållande till annans död, som inte 

är ett ringa brott, ligger på fängelsenivå. I dessa fall har hitintills påföljden blivit villkorlig 

dom och dagsböter. Företagsbotinstitutet infördes 1987 och är till sin konstruktion inte 

ett straff, utan en särskild rättsverkan av ett brott. Företagsbot ger uttryck för samhällets 

klander mot den näringsidkare i vars verksamhet ett brott har skett. Näringsidkaren vara 

både en juridisk och en fysisk person. Åklagaren är skyldig att i domstolen yrka på att 

näringsidkaren ska åläggas företagsbot, domstolen kan inte ex officio besluta i frågan. 

Åklagaren kan även utfärda strafföreläggande avseende företagsbot mot näringsidkaren.  

Det innebär att näringsidkaren godtar en föreslagen företagsbot, varvid man undviker en 

rättegång i domstol. Genom lagändringen av företagsbotssystemet som skedde den 1 juli 

2006 ville lagstiftaren skärpa sanktionssystemet för att komma till rätta med brott i 

näringsverksamhet. Det ansågs finnas ett behov av en sanktion mot företag med ett 

påtagligt repressivt inslag (prop. 2005/06:59 s. 14).  

 

Åklagaren har en åtalsplikt vilket innebär att om man kan förvänta sig en fällande dom 

ska åklagaren väcka åtal mot gärningsmannen för brottet eller utfärda strafföreläggande. 

Vid vissa brott krävs det att målsäganden angett brottet till åtal eller att man gör en 

särskild åtalsprövning för att få lagföra gärningsmannen. Det förra kravet gäller inte för 

arbetsmiljöbrott, se 3 kap. 12 § BrB. Åtalsprövningsregeln i 36 kap. 10a § BrB innebär 

att om det vid oaktsamhetsbrott, där man bara kan förvänta sig böter och det finns 

förutsättningarna för att ålägga någon företagsbot, så får åklagaren bara väcka åtal mot 

gärningsmannen om det är påkallat från allmän synpunkt. Detta blir aktuellt vid 

arbetsmiljöbrottet som avser vållande till kroppsskada eller sjukdom. Det innebär att, då 

förutsättningar finns att ålägga företagsbot, så blir den i de flesta fall den enda sanktionen 

beträffande arbetsmiljöbrott genom vållande till kroppsskada.  
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Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål (REMA) bildades 1 januari 2009 eftersom det 

fanns ett behov av enhetlighet vid handläggning av brotten. Det saknades bl.a. vägledning 

för tillämpningen av företagsbotssystemet. REMA har utfärdat riktlinjerna Företagsbot 

och straff – riktlinjer avseende belopp och straffmätning vid miljö- och arbetsmiljöbrott. 

Dessa innehåller vägledning för hur man kan bestämma beloppet på en företagsbot i 

aktuella mål. Högsta domstolen har i ett avgörande från 2014, i mål B2232-11 (s. 12-15) 

uttalat att nämnda riktlinjer kan vara en utgångspunkt vid bestämmande av företagsbot 

för miljö- och arbetsmiljöbrott. Riktlinjerna har fått ett relativt omfattande genombrott i 

praxis.  

 

För att företagsbot ska bli aktuellt krävs det att brottet är begånget i näringsverksamhet. 

Det kan ibland få konsekvenser som uppfattas som orättvist och mindre önskvärt. Ett 

exempel är att om man kan bevisa att ett arbetsmiljöbrott har skett i en skola så blir 

resultatet för den kommunala skolan, eftersom man idag inte anser att den bedriver 

näringsverksamhet, att man inte kan ålägga kommunen företagsbot, utan det blir den 

skyddsansvarige på skolan som lagförs för brottet. Har olyckan däremot hänt på en privat 

skola, som ju bedriver näringsverksamhet, så hade ingen person dömts för brottet, utan 

sanktionen hade enbart blivit företagsbot mot bolaget. Ett annat problem med kravet på 

näringsverksamhet är att det råder en viss osäkert om vissa områden i den offentliga 

sektorn utgör näringsverksamhet eller ej. Det medför att åklagarna många gånger måste 

lägga ner tid på att utreda nämnda fråga, vilket tar tid från den brottsutredande 

verksamheten. 

 

Det pågår en statlig utredning som ser över sanktionssystemet för juridiska personer 

Utredningen om ett effektivt, ändamålsenligt och modernt straffrättsligt regelverk för 

juridiska personer. Betänkande ska redovisas i slutet av 2016. Från åklagarperspektiv 

hade ett straffansvar för juridisk person kunnat vara intressant, lite beroende på hur man 

hade konstruerat ett sådant ansvar. Arbetsolyckorna sker ofta i verksamhet som är 

komplexa eller som berör flera företag och det kan vara brister i rutiner för det 

systematiska arbetsmiljöarbetet som gör att man kan finna oaktsamt förfarande på flera 

ställen i verksamheten som sedan lett fram till olyckan.  
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Det kan med andra ord ibland vara svårt att peka ut en gärningsman som självständigt 

gjort sig skyldig till händelsen. Ett straffansvar för den juridiska personen hade då kunnat 

kännas mer riktigt, eftersom det kanske inte är brister hos en persons agerande som 

orsakat olyckan, utan snarare avsaknad av säkerhetsrutiner, kontroll av arbetsmetoder och 

bristande tydlighet i organisationen. 

 

Lotten Loberg 

 

 

 

 


