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Sammanfattning 

Syftet med den här uppsatsen har varit att ta reda på hur domstolarna resonerar i sina 

bedömningar kring straffansvaret i fall där en arbetstagare omkommit på arbetsplatsen. Jag 

har även undersökt hur långt arbetsgivarens ansvar sträcker sig vad gäller det förebyggande 

arbetet och skyldigheter som uppkommer i samband med dödsfallen. Jag har genomgående 

använt mig av en rättsdogmatisk metod och en stor del av uppsatsen är av deskriptiv karaktär 

för att läsaren ska få en bra överblick i det rådande rättsläget. 

Dödsfallen på arbetsplatserna i Sverige har under de senaste 50 åren minskat rejält men 

fortfarande omkommer varje år mellan 60-80 personer.  I förhållande till övriga europeiska 

länder är det en relativt låg siffra men fortfarande rör det sig om många människor som 

förlorar livet endast på grund av att de utför sitt arbete. 

Största delen av regleringen kring arbetsgivarens ansvar finns i Arbetsmiljölagen, dess 

förordning och i Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Regleringen är väldigt omfattande och 

klargör tydligt vilka skyldigheter arbetsgivaren har. 

För att kunna redogöra och förstå domstolarnas bedömningsgrunder är en del i uppsatsen vikt 

åt den svenska straffrättens uppbyggnad gällande vem eller vilka i ett företag som besitter 

straffansvaret. I kapitlet beskrivs även företagaransvaret, delegering samt en del där övriga 

länders straffrätt redogörs. 

I det avslutande kapitlet redovisas de slutsatser som framkommit. De visar bland annat att 

arbetsgivaren har ett omfattande ansvar för arbetsmiljön och besitter ofta själv straffansvaret. 

Domstolarnas bedömningsgrunder utgår från att först bedöma om det är den åtalade som 

besitter straffansvaret för att sedan kunna bedöma om det finns ett orsakssamband mellan den 

åtalades handling och den efterföljande konsekvensen. Om dessa krav uppfylls kan domstolen 

döma den åtalade för arbetsmiljöbrott enligt kap. 3:10 § BrB. 

 

Nyckelord: Arbetsgivare, straffansvar, straffrätt, arbetsplatsolyckor, arbetsmiljölagen 



  

Abstract 
The purpose of this essay has been to find out how the courts reason in their judgments about 

criminal liability in cases where a worker has been killed at work. I have also examined how 

far an employer's liability reach in terms of prevention and obligations in connection with the 

deaths. I have consistently been using a law of dogmatic approach and the essay is mainly of 

descriptive character so that the reader will get a good overview of the current legal situation. 

The deaths at the Swedish workplaces have during the past 50 years decreased but still 60-80 

people die every year. In comparison with other European countries it is a relatively low 

number, but there are still many people who lose their lives only because they carry out their 

work. 

 

Most of the regulations on employer liability are contained in The Work Environment Act, its 

Regulations and the Work Environment Authority's regulations. The regulation is very 

comprehensive and clearly clarifies what obligations the employer has. 

 

To be able to describe and understand the courts' assessment criteria one part of the essay is 

dedicated to the Swedish law to determine who has the legal responsibility in a company. The 

chapter also describes the entrepreneurial responsibility, delegation and some outlines in other 

countries’ laws. 

 

The concluding chapter presents the conclusions which have emerged. They show that the 

employer has an extensive legal responsibility for the work environment and is most likely to 

be held responsible for work environment issues. The courts’ criteria first investigate if the 

prosecuted is the one who possesses legal responsibility and then assess whether there is 

causation between the prosecuted´s act and the subsequent consequences. If these 

requirements are met the court may sentence the defendants for health and safety crime 

according to chapter 3:10 § the Swedish penal code.  

 

Keywords: Employer, criminal responsibility, criminal Law, workplace accidents, The Work 

Environment Act 
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1. INLEDNING 
1.1 Val av ämne 
2008 förlorade totalt 75 människor livet på grund av sitt arbete. Men hade de här människorna 

behövt mista livet eller hade det kunna ha förhindrats genom åtgärder från arbetsgivaren? Det 

var bland annat dessa två meningar som fick mig att börja fundera på mitt uppsatsämne. Efter 

att själv förlorat en bror i en arbetsplatsolycka väcktes även funderingar på hur många av alla 

arbetsplatsolyckor som faktiskt händer på grund av ren otur och hur många som direkt eller 

indirekt orsakas av en annan människas slarv eller underlåtenhet.  

1.2 Syfte 
Under de senaste 50 åren har dödsolyckorna på arbetsplatserna minskat rejält till följd av 

säkrare arbetsplatser och bättre reglering men fortfarande förlorar många människor livet på 

grund av olyckor på arbetet. Men vem bär ansvaret för att dessa olyckor sker? Enligt 

arbetsmiljölagen måste arbetsgivaren vidta alla möjliga åtgärder för att förhindra olyckor men 

till vilken gräns är detta rimligt och är det ibland ren otur som orsakar olyckan?  

 

Syftet med den här uppsatsen blir därför att undersöka arbetsgivarens skyldighet att förebygga 

och motverka att olyckor sker på arbetsplatsen. Jag vill också undersöka hur domstolarna ser 

på dessa händelser och hur de resonerar i sina bedömningar i de fåtal fall av 

arbetsplatsolyckor som leder till åtal. Vidare vill jag även ta reda på hur senaste årens praxis 

ser ut och hur domstolen resonerar gällande ansvarsfrågan vid olyckorna samt hur många av 

olyckorna som leder till åtal i domstol.  

  

För att uppnå syftet med uppsatsen blir min frågeställning följande: 

- Hur ser arbetsgivarens skyldigheter ut enligt lag vad gäller förebyggande och 

efterföljande arbete vid arbetsplatsolyckor? 

- Hur resonerar domstolen vid arbetsplatsolyckor vad gäller straffansvar och påföljder? 

1.3 Avgränsning 
Grundtanken med min uppsats är att undersöka dödsolyckorna på arbetsplatserna vilket har 

gjort att jag helt bortsett från arbetsskador och arbetsrelaterade sjukdomar som också finns 

med i AV:s statistik och liknande dokument. 
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I arbetsmiljölagen har jag till största delen bara berört kapitel 1-3 som gäller arbetsgivarens 

och arbetstagarens skyldigheter. I uppsatsen inledande kapitel har jag dock snabbt redogjort 

för hela arbetsmiljölagen men enbart för att läsaren ska få en överblick. 

 

I den straffrättsliga delen har jag valt att enbart undersöka grunderna eftersom detta behövdes 

för att kunna svara på min frågeställning. Jag ser dock straffrätten som ett mycket intressant 

ämne där det finns möjligheter att fortsätta arbetet med denna uppsats genom mer ingående 

analyser och redogörelser av straffrättens påverkan. 

1.3 Metod 
I detta arbete har jag bland annat valt att arbeta med den klassiska rättsdogmatiska metoden 

som innebär att jag använder befintliga rättskällor såsom lagar, förarbeten och rättspraxis. Jag 

har använt domar från Högsta domstolen, men även från hovrätterna och tingsrätterna. Då 

mitt syfte delvis har varit att undersöka praxis för de senaste åren har jag främst granskat 

domar från 2000-talet. 

 

Första delarna i uppsatsen är av så kallad deskriptiv1 karaktär vilket innebär att jag på ett 

beskrivande sätt försöker ge läsaren en bild av det rådande rättsläget och på så sätt få en bättre 

förståelse av mitt arbete.  

 

För kapitlet om Arbetsmiljöverket och statistik har jag till stor del använt mig utav 

Arbetsmiljöverkets hemsida och dess innehåll då jag anser detta vara en tillförlitlig källa. 

 

2. ARBETSMILJÖLAGEN  
Arbetsmiljölagen2är en ramlag uppbyggd i nio kapitel som var och ett beskriver riktlinjer hur 

arbetsmiljöarbetet ska skötas. Eftersom det är en ramlag så kompletteras den med detaljerade 

föreskrifter från bland annat arbetsmiljöförordningen3 och Arbetsmiljöverkets föreskrifter för 

att få ett mer fullständig innehåll.4 

Lagens ändamål är enligt kap.1:1 att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet men även att 

främja en god arbetsmiljö. Detta är syftet med hela lagstiftningen och övriga paragrafer utgår 

                                                 
1 http://ne.se/deskriptiv 2010-03-14 
2 SFS 1977:1160 
3 SFS 1977:1166 
4 Glavå, M (2001), Arbetsrätt, s.471 
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oftast från denna första paragraf. Lagen omfattar alla typer av arbete (kap. 1: 2 §) så länge en 

arbetstagare utför arbete åt en arbetsgivare och gäller både för privat och offentlig sektor. 

Detta gör att arbetsmiljölagen är en mycket omfattande lag och regleringen omfattar även 

skolelever, fångar som utför arbete vid en anstalt och i de flesta fall, värnpliktiga.(kap. 1: 3§) 

Andra kapitlet utgör allmänna krav på arbetsförhållanden vilka kan verka otydliga men detta 

beror som tidigare nämnts på att AML är en ramlag. Kapitlet utgör den grundläggande 

reglering som gör att en arbetsplasts ska kunna fungera och vara säker, bland annat genom 

tillhandahållning av skyddsutrustning(kap. 2: 7 §) och personlig hygien(kap. 2: 8 §). 

För att kunna kontrollera att lagen efterföljs har Riksdagen givit regeringen tillåtelse att 

utfärda föreskrifter om hur arbetsmiljöarbetet ska bedrivas. Regeringen har i sin tur utsett 

Arbetsmiljöverket att vara lagens kontrollerande organ. För närvarande finns det i 

Arbetsmiljöverkets författningssamling, AFS, cirka 100 gällande föreskriftshäften och 

allmänna råd. För att kunna utföra sitt arbete har AV rätt att på begäran erhålla de 

upplysningar, handlingar och prov samt påkalla de undersökningar som behövs för tillsyn av 

denna lag(kap 7: 3 §). 

2.1 Historia och EG direktivet 
Det var i början på sjuttiotalet som socialdepartementets chef tillsatte en utredningsgrupp för 

att göra en översyn av den då gällande Arbetsskyddslagen från 1949.5 Man hade börjat märka 

av att de snabba förändringarna på arbetsmarknaden gjorde att det uppkom brister i den 

gällande lagstiftningen.6 Utredningsgruppen tog namnet arbetsmiljöutredningen och gruppens 

mål var att förbättra den svenska arbetsmiljön och arbetsskyddet. 7 I januari 1976 lämnade de 

in sitt slutbetänkande som innehöll förslag på en ramlag som skulle avse de krav gällande 

arbetsmiljöns beskaffenhet.8 Några av de viktigaste utgångspunkterna var att lagen skulle vara 

allmängiltig och omfatta i princip allt arbete på arbetsmarknaden. Lagen skulle även förbättra 

samordningen mellan arbetsmiljölagen och övrig lagstiftning exempelvis 

förtroendemannalagen och bygglagstiftningen.9 

 

                                                 
5 SFS 1949:1 
6 Proposition 1976/77:149, s.22 
7 Prop. 1976/77:149, s.17 
8 Prop. 1976/77:149, s.23 
9 Prop. 1976/77:149, s.1 
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Lagförslaget antogs av regeringen 1977 och trädde i kraft 1 juli 1978 men har efter det 

genomgått en hel del stora förändringar, bland annat 1991 då EG:s arbetsmiljödirektiv 

implementerades i svensk lag.10 Med denna implementering tillkom en paragraf, kap.3:2a, 

gällande arbetsgivarens internkontroll vilken är en viktig del i detta arbete. 

 

2. 2 Ansvar för arbetsmiljön 

2.2.1 Arbetsgivarens arbetsmiljöansvar 

I tredje kapitlet AML regleras ansvaret för arbetsmiljön och hur långt detta ansvar sträcker 

sig. Enligt utarbetad svensk praxis kan en juridisk person inte begå eller dömas för ett brott 

utan det är endast fysiska personer som kan hållas ansvariga.11 På varje företag har en person, 

oftast VD eller liknande, det högsta ansvaret för arbetsmiljön. Företagen kan dock välja att 

dela upp ansvaret för arbetsmiljön mellan sig genom så kallad delegering och vid eventuella 

tillbud kan domstolen titta på den interna ansvarsuppdelningen och fördela straffansvaret 

retroaktivt.12 Det är bland annat detta som den här uppsatsen ska behandla. 

Huvudansvaret för arbetsmiljön ligger trots allt hos arbetsgivaren och i följande paragrafer går 

att utläsa grunden i arbetsgivarens arbetsmiljöansvar. 13  I kapitel 3:2 § föreskrivs följande: 

Arbetsgivaren skall vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för 
ohälsa eller olycksfall. En utgångspunkt skall därvid vara att allt sådant som kan leda till ohälsa 
eller olycksfall skall ändras eller ersättas så att risken för ohälsa eller olycksfall undanröjs. 

I AV:s  kommentarer till AML förtydligas lagstiftningens betydelse och de står bland annat 

att arbetsgivaren måste göra en nyanserad bedömning av vad arbetsmiljölagen kräver och att 

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

kan uppnås14. Arbetsgivaren är enligt lag också skyldigt att se till så att arbetstagaren får 

tillräcklig information för att säkert kunna genomföra sin arbetsuppgift (kap.3:3 §) och att 

arbetsplatsen anpassas för arbetstagarens behov. Detta kan t.ex. vara att ta hänsyn till 

funktionsnedsättningar eller olika kroppsbyggnad på de anställda.15 

                                                 
10 Direktiv 89/391/EEG 
11 Leijonhufvud, M och Wennberg, S (2009), Straffansvar, s. 78 
12 Arbetsmiljöverket (2010), Arbetsmiljölagen och dess förordning med kommentarer och lydelse den 1 jan 
2010, s.34 
13 Cedergren, S-O m.fl.(2005), Ta ditt ansvar för arbetsmiljön, s. 88 
14 Arbetsmiljöverket (2010), s.36 
15 Arbetsmiljöverket (2010), s.38 
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Efterföljande paragraf, kapitel 3: 2a § handlar om att arbetsgivaren måste se till att 

verksamheten inom företaget i alla avseenden drivs så att skyldigheterna enligt 

arbetsmiljölagen uppfylls. 

 

Arbetsgivaren skall systematiskt planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som leder 
till att arbetsmiljön uppfyller föreskrivna krav på en god arbetsmiljö. Han skall utreda 
arbetsskador, fortlöpande undersöka riskerna i verksamheten och vidta de åtgärder som föranleds 
av detta. Åtgärder som inte kan vidtas omedelbart skall tidplaneras. 

I NJA 2007 s.369 behandlas bland annat ovanstående paragrafer. Händelsen som utlöst åtalet 

är en olycka vid lastning från ett fartyg som ledde till att en anställd klämdes till döds. Frågan 

i domen är om kraven enligt 3:2 § och 3:2a § är uppfyllda och om arbetsgivarens 

underlåtenhet att inte utse en signalman framlett olyckan. Tingsrätten(TR) och 

hovrätten(HovR) frikände de åtalade medan Högsta domstolen(HD) dömde VD:n till 

villkorlig dom för arbetsmiljöbrott enligt 3 kap 10 § BrB. HovR ansåg inte att VD:n uppfyllt 

sitt arbetsgivaransvar enligt 3:2 § genom sin underlåtenhet att inte utse en signalman enligt 15 

§ AFS 2001:9. Detta ledde till den anställdes död (adekvat kausalitet). Det skulle enligt HD, 

om en kompetent signalman hade utsetts, inte skett någon olycka då denne skulle ha varnat 

den anställde för att befinna sig i lastningsområdet. På grund av dessa händelser dömdes VD:n 

för arbetsmiljöbrott. 

I kap. 3:12 § AML anges även att ”den som råder över arbetsplatsen har ansvaret för att de 

som befinner sig på arbetsplatsen utan att vara arbetstagare i förhållande till honom där”. 

Om inhyrd arbetskraft befinner sig på platsen så har arbetsgivaren även ansvar för att dessa 

inte utsätts för ohälsa eller fara.  Detta tillämpas exempelvis när det rör sig om gemensamma 

arbetsställen men inte utomstående personer till exempel förbipasserande.16 

2.2.2 Arbetstagarens arbetsmiljöansvar 
Arbetsgivaren och arbetstagarna ska enligt kap. 1: 1a § AML samverka för en god arbetsmiljö 

och detta arbete sker oftast mellan arbetsledningen och personal i det dagliga arbetet. Det kan 

även tillämpas i mellan arbetsledning och de skyddsombud som finns på arbetsplatsen. 

Arbetstagaren har även ett arbetsmiljöansvar enligt kap. 3: 4 § men det är inte lika omfattande 

som hos arbetsgivaren. Ansvaret innebär bland annat att efterfölja de föreskrifter som finns på 

arbetsplatsen och använda den skyddsutrustning som tilldelas. Om det förekommer 

säkerhetsrisker ska arbetstagaren meddela detta till sin arbetsgivare eller skyddsombudet och 

                                                 
16 Arbetsmiljöverket (2010), s.33 



  6 

vid akuta farosituationer har arbetstagaren rätt att inte utföra uppgiften och är då fri från 

eventuellt ersättningsansvar.17 

 

2.2.3 Skyddsombudens arbetsmiljöansvar 

Skyddsombuden utses av den lokala fackliga organisationen och ska vara en länk mellan 

arbetstagare och arbetsgivare samt företräda arbetstagarna i arbetsmiljöfrågor18. Han eller hon 

ska dessutom verka för en tillfredsställande arbetsmiljö och meddela arbetsgivaren om 

arbetsmiljökraven i kapitel tre inte uppfylls. Sjätte kapitlet i arbetsmiljölagen reglerar även 

skyddsombudets rätt- och skyldigheter exempelvis den så kallade stoppningsrätten vid fara för 

liv eller hälsa(kap. 6: 7§). Efter en lagändring 1 januari 2010 gäller stoppningsrätten även för 

den inhyrda personal som finns på arbetsplatsen.19 

  

2.3 Påföljder vid arbetsmiljöbrott 

Om en arbetsgivare, skyddsansvarig eller juridisk person bryter mot reglerna i AML eller inte 

följer föreläggande eller förbud från AV kan de drabbas av olika påföljder. Påföljderna 

regleras i åttonde kapitlet AML och är uppdelade i tre olika kategorier; ansvarsföljder med 

fängelse eller böter(kap. 8: 1-3 §§), föreverkande(kap.8: 4 §) och sanktionsavgifter(kap.8: 5-

10 §§).  

Den vanligaste formen av påföljd vid arbetsmiljöbrott är dagsböter som döms ut vid direkt 

straffbelagda regler i AML, AMF eller AV:s föreskrifter. I fall där brottet är allvarligt kan 

dagsböterna kombineras med en villkorlig dom. Vid riktigt allvarliga brott kan fängelse 

utdömas men då är brottet oftast sammankopplat med ytterligare kriminaliserade brott.20  

2.3.1 Påföljder enligt brottsbalken 

Kapitel 3:10 § i brottsbalken behandlar arbetsmiljöbrott. Bryter någon mot arbetsmiljölagen, 

uppsåtligen eller av oaktsamhet, och detta leder till ohälsa och olyckfall för någon på 

arbetsplatsen kan denna person dömas för arbetsmiljöbrott enligt kap 3:10 §. Påföljden för 

allvarligare brott regleras i brottsbalkens tredje kapitel 7-9 §§ för såsom vållande av annans 

död, vållande till kroppsskada eller sjukdom samt framkallande av fara för annan. Påföljderna 

för dessa brott varierar mellan böter och fängelse beroende på typ av brott.  

                                                 
17 Cedergren, S-O m.fl. (2005), s. 103 
18 Cedergren, S-O m.fl. (2005), s. 104 
19 Kap.6:7 § AML 
20 Cedergren, S-O m.fl. (2005), s. 108 
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2.3.2 Utdömande av företagsbot 

En påföljd som trots att den varit tillämplig sedan 1986 inte används särskilt ofta är 

företagsboten.21 Ett företag kan dömas till att betala en företagsbot i fall där näringsidkaren 

inte gjort tillräckligt för att förhindra att brottet, exempelvis underlåtenhet vid en 

arbetsplatsolycka, begåtts. Företagsbot kan även utdömas ifall brottet begåtts av personer med 

ledande ställning eller som besitter särskild skyddskontroll. Regleringen kring detta finns i 

brottsbalken kap. 36:7 §. Beloppet kan variera mellan femtusen och tio miljoner kronor 

beroende på företagets storlek, omsättning, tidigare straff samt brottets omfattning. 

I en dom från Göteborgs tingsrätt22 behandlas frågan om företagsbot tillsammans med frågan 

för straffansvaret gällande en arbetstagares död på arbetsplatsen. Dödsfallet skedde genom att 

mannen skulle rengöra en valsmaskin, fastnade i maskinen och avled av skadorna han ådrog 

sig. TR bedömer att företaget grovt åsidosatt sina åtaganden förenade med att driva 

näringsverksamhet. Företaget har inte gjort vad som krävts enligt arbetsmiljölagen för att 

förebygga olyckan då mannen inte fått någon information om hur arbetet skall utföras och 

skriftlig informations om detta saknades på arbetsplatsen. Mannen har utfört arbetet på ett 

farligt sätt under ett halvårs tid utan att någon i ledande befattning agerat. Företagets 

underlåtenhet ansågs därför ligga till grund för dödsfallet och företagsboten. Beslutet 

överklagades till HovR som fastställde TR:s dom. 

2.4 Arbetsmiljöförordningen 

Arbetsmiljöförordningen, AMF, tillkom som ett komplement till arbetsmiljölagen och är 

utfärdad av regeringen. 23 AMF omfattar 22 paragrafer som mer specifikt anger hur den 

praktiska tillämpningen av arbetsmiljölagen ska ske. Förordningens andra paragraf tydliggör 

hur arbetsgivaren måste agera vid ett tillbud: 

Har olycksfall eller annan skadlig inverkan i arbete föranlett dödsfall eller svårare personskada 

eller samtidigt drabbat flera arbetstagare, skall arbetsgivaren utan dröjsmål underrätta 

Arbetsmiljöverket. 

                                                 
21 SFS 1986:118 
22 Göteborgs tingsrätt B-93-06 2007 -07-20 
23 SFS 1977: 1166 
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3. ARBETSMILJÖVERKET 
Arbetsmiljöverket är en statlig myndighet som bildades 2001 efter en sammanslagning av 

dåvarande Arbetarskyddsstyrelsen och Yrkesinspektionen.24 Myndigheten är utsedd av 

riksdagen och regeringen att vara tillsynsmyndighet för bland annat arbetsmiljölagstiftningen 

vilket regleras i fjärde och sjunde kapitlet i arbetsmiljölagen. AV:s uppgifter regleras även i 

regeringens förordning, Förordning för arbetsmiljöverkets uppgifter.25 I andra paragrafen 

beskrivs AV:s särskilda uppgifter som bland annat går ut på att utöva tillsyn över 

arbetsmiljölagen, ansvara för informationssystem och officiell statistik för arbetsskador samt 

utarbeta och sprida information om arbetsmiljöområdet.26 

 

Målen för AV:s arbete är att minska riskerna för olycksfall och ohälsa på arbetsplatserna samt 

förbättra arbetsmiljön både genom fysiska, psykiska, sociala och arbetsorganisatoriska 

åtgärder.27 För att kunna nå dessa mål samverkar AV med arbetsmarknadens parter, 

myndigheter och övriga organisationer som är relaterade till AV:s arbete.28  

 

AV:s arbete begränsas inte till Sveriges gränser utan det pågår ständigt ett samarbete med EU. 

Representanter från AV finns med i kommittéer och grupper som utformar nya direktiv, 

tillämpning och tolkning av arbetsmiljörelaterade frågor.29  

 

På arbetsplatsen är det arbetsgivaren som har det huvudsakliga arbetsmiljöansvaret medan AV 

kontrollerar att lagar och föreskrifter följs. Föreskrifter utfärdas av AV för att förtydliga 

regleringen i AML för olika branscher och arbetssituationer.30 Dessa föreskrifter är juridiskt 

bindande. Det finns ett hundratal olika föreskrifter men en som berör alla arbetsgivare är den 

om systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1. 

3.1 Systematiskt arbetsmiljöarbete 
Denna föreskrift trädde i kraft 2001 som en följd av EG:s ramdirektiv för att främja åtgärder 

som förbättrar arbetsmiljön och öka säkerheten på arbetsplatserna. 31  Stora delar av direktivet 

implementerades i den nya föreskriften som enligt 1 § gäller för alla arbetsgivare oberoende 

bransch eller storlek. Föreskriften innehåller även ett avsnitt med allmänna råd som redogör 
                                                 
24 http://www.av.se/omoss/ 2010-02-19 
25 SFS 2007:913 
26 SFS 2007:913 2 § 
27 http://www.av.se/omoss/ 2010-02-19 
28 SFS 2007:913 5 § 
29 http://www.av.se/omoss/eu/ 2010-02-19 
30 http://www.av.se/lagochratt/ 2010-02-19 
31 Dir. 89/391/EEG 
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hur föreskriften ska tillämpas. Dessa råd har inte samma juridiska status som föreskrifterna 

utan deras funktion är att förtydliga föreskrifterna.32  

 

Syftet med föreskriften om systematiskt arbetsmiljöansvar är precisera och utveckla 3 kap. 2 § 

AML så att arbetsgivaren få vetskap om tillvägagångssättet för att utöva sitt 

arbetsmiljöansvar. Föreskriften innehåller också reglering och allmänna råd gällande 

delegering, riskbedömning och åtgärdsplaner.33 

 

3.2 Tillämpning av AFS 2001:1 

I 8-11 §§ AFS 2001:1 beskrivs arbetsgivarens skyldigheter att undersöka och utreda de 

händelser som lett fram till olyckor. Arbetsgivaren ska även genomföra riskbedömningar på 

arbetsplatsen i förebyggande syfte. Varje arbetsplats kan ha egna tillvägagångssätt när det 

genomför en riskbedömning men europeiska kommissionen har gjort en generell mall för hur 

en riskbedömning kan gå till och det är den som kommer att redovisas nedan.  

 

Bedömningen genomförs i en femstegsmodell och börjar med arbetet att identifiera faror på 

arbetsplatsen och personer som kan befinna sig i farozoner.34 Detta arbete görs genom att 

kontrollera arbetsplatsen, prata med arbetstagarna om deras uppfattning om arbetets risker och 

om det utförs arbete på annat sätt än vad som står i instruktionerna vilket i sin tur kan leda till 

risker. Det är även viktigt att ta reda på om vissa grupper på arbetsplatsen är särskilt utsatta 

för exempelvis frätande vätskor, felaktiga arbetsställningar osv. 

 

Steg nummer två är att utvärdera och prioritera de risker som framkommit av 

undersökningen.35 Hur sannolikt är det att farorna orsakar en skada och hur stor blir 

omfattningen?  

 

Tredje steget blir att besluta om vilka förebyggande åtgärder som ska sättas in för att 

förhindra att olyckan uppkommer. Det går att göra på två sätt, antingen genom att avlägsna 

riskkällan eller anpassa arbetsplatsen så att riskerna minimeras genom exempelvis 

skyddsutrustning eller utbildning.36  

                                                 
32 AFS 2001:1 s. 12 
33 AFS 2001:1 6-11 §§ 
34 http://osha.europa.eu/sv/topics/riskassessment/index_html/step1 2010-03-09 
35 http://osha.europa.eu/sv/topics/riskassessment/index_html/step2 2010-03-09 
36 http://osha.europa.eu/sv/topics/riskassessment/index_html/step3 2010-03-09 
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Det näst sista steget innebär att genomföra de åtgärder som man beslutat om. Det är viktigt att 

ha en plan på hur arbetet ska gå till, vilka som ska genomföra det och när arbetet ska vara 

klart. För att åtgärderna ska få bäst effekt är det väldigt viktigt att informera och utbilda 

arbetstagarna gällande de nya rutinerna.37  

 

Slutligen ankommer det arbetsgivaren att övervaka och granska de åtgärder som genomförts 

så att de fungerar. En riskbedömning är ingen engångsföreteelse utan bör ske med jämna 

mellanrum eller när det skett förändringar inom företaget, exempelvis med nya maskiner eller 

nya arbetssätt.38 

 

Men trots att en riskbedömning gjorts på arbetsplatsen betyder inte det att alla olyckor kan 

undvikas. Förordningen kräver även att arbetsgivaren utreder olyckorna som sker på 

arbetsplatsen för att kunna utföra ytterligare åtgärder för att förhindra att liknande händelser 

sker igen.39 Utredningen går enligt Åradssons mening till så att man utreder vad som hände 

före olyckan och vilka delhändelser som ledde fram till olyckan. Sedan funderar man på 

varför detta hände; var det tekniska fel eller den mänskliga faktorn och hur går det att 

åtgärda? Efter detta kan man börja åtgärda problemet och förhindra att samma olycka händer 

ytterligare en gång. Liksom med riskbedömningarna är det viktigt med uppföljning för att se 

så att åtgärderna fungerar tillförlitligt.40 

4. ARBETSPLATSOLYCKOR 
I begreppet arbetsskada omfattas de olyckor som sker på grund av olyckor eller annan skadlig 

inverkan från arbetet. Enligt lagen om arbetsskadeförsäkring41 definieras arbetsskador som: 

…skada till följd av olycksfall eller annan skadlig inverkan i arbetet. En skada skall anses ha 
uppkommit av sådan orsak, om övervägande skäl talar för det. 
 

 Begreppet delas sedan in i fyra underkategorier; olycksfall i arbetet, olycksfall till och från 

arbetet, arbetssjukdom och smittsamma sjukdomar. Den här uppsatsen riktar endast in sig på 

arbetsplatsolyckor med dödlig utgång. Olyckfall i arbetet omfattar olyckor som uppkommer 

på den egna arbetsplatsen, vid arbete på annan arbetsplats eller övertidsarbete. 

                                                 
37 http://osha.europa.eu/sv/topics/riskassessment/index_html/step4 2010-03-09 
38 http://osha.europa.eu/sv/topics/riskassessment/index_html/step5 2010-03-09 
39 Åradsson, B-O (2007), ”Varför hände det? Hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall”, s.5 
40 Åradsson, B-O, (2007), s.15 
41 SFS 1976:380 kap. 2:1 § 
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4.1 Statistik från Arbetsmiljöverket 
 Arbetsmiljöverket(tidigare Arbetarskyddsstyrelsen) har sedan 1979 fört officiell statistik över 

arbetsskador i ett system kallat Informationssystemet om arbetsskador(ISA) men det finns 

statistik redan från 1906.42 Statistiken baseras på dem som förvärvsarbetar; arbetstagare och 

egenföretagare. De som utgår ur AV:s statistik är värnpliktiga, vissa skolelever samt 

utlandsregistrerad arbetskraft. Dessa kategorier redovisas dock separat i den mesta av 

statistiken. Olyckor till och från arbetet redovisas inte i AV:s statistik då orsakerna till 

olyckorna inte är relaterade till arbetet.43 

 

Enligt AV:s statistik är orsakerna till olyckorna oftast en händelse som avviker från det 

normala. Det kan handla om att någon utför en uppgift på ett felaktigt sätt eller att något i 

förberedelserna eller genomförandet frångick det normala. Största delen av olyckorna bland 

män beror på att en person förlorat kontrollen över en maskin, verktyg eller fordon. Bland 

kvinnor är fallolyckor vanligast.44 Män och kvinnor ligger relativt lika(tabell 1) vad gäller 

olyckor på arbetsplatserna, skillnaderna är att kvinnor oftare drabbas av förslitningsskador 

medan män oftare drabbas av direkt fysiska skador.45 Denna uppsats syftar inte till att 

undersöka arbetsskador utan enbart olyckor med dödlig utgång varav jag har valt att inte 

fördjupa mig vidare i arbetsskador. 

 

Tabell 1. Anmälda arbetsolycksfall efter trolig frånvaro 2008. Fall med 

minst en frånvarodag. Arbetstagare och egenföretagare 

    
Frånvaro kvinnor män totalt 

1-3 dagar 3056 3945 7001 

4-14 dagar 4462 6446 10908 

Mer än 14 2994 5821 8815 

Dödsfall 5 64 69 
Källa: AV/ISA 

4.2  Arbetsplatsolyckor med dödlig utgång 
Under 2008 inträffade det enligt statistiken 69 dödsolyckor bland förvärvsarbetare samt sex 

stycken dödsolyckor bland värnpliktiga, skolelever och utländsk arbetskraft. Totalt under året 

blir detta 75 dödsolyckor . Dödsolyckorna har historiskt sett minskat sedan mitten på 1950-

                                                 
42 Arbetsmiljöverket (2009:1), ”Arbetsskador 2008 - Occupational accidents and work-related diseases”, 
s.30 
43 Arbetsmiljöverket (2009:1), s.12 
44 Arbetsmiljöverket (2009:1), s.14 
45 Arbetsmiljöverket (2009:1), s.13 
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talet till följd av säkrare arbetsplatser men under perioden 2005-2007 ökade dödsolyckorna 

något. Ökningen berodde delvis på fler olyckor inom byggsektorn men enligt en utredning 

som gjordes i mitten av 2008 lyckades man genom åtgärder få bukt med den ökande andel 

olyckor inom byggsektorn varvid dödsolyckorna åter igen har minskat 2008. 46 

4.2.1  De mest utsatta grupperna 
Enligt statistiken från AV går det att urskilja att vissa yrkesbranscher drabbas hårdare av 

dödsolyckor än andra. Den bransch som 2008 fortfarande var hårdast drabbad var 

byggbranschen som stod för ungefär 25 procent av dödsolyckorna följt av jordbruksbranschen 

på ca 19 procent. Till branscherna som ligger i högst upp i antal dödsfall finns även 

transportbranschen.47 Det är dessa tre som under de senaste tio åren hela tiden varit de mest 

utsatta branscherna. Varför just dessa branscher drabbas hårdare än andra behöver inte så 

svårt att förstå. Det är utsatta arbetsmiljöer och trots att det finns särskilda regleringar i AML 

7 § (byggbransch) är det fortfarande svårt att förhindra att olyckor sker. AV menar i sin 

statistik att olyckorna sker när en händelse frångår det normala och i dessa branscher kan 

konsekvenserna bli större än i andra branscher.  

 

Åldern är en annan faktor. Enligt AV:s statistik var drygt en fjärdedel av de omkomna över 55 

år. Det är dock de yngre som har högst antal dödsfall, 9 procent, i förhållande till hur stor del 

de representerar på arbetsmarknaden. Här är inte värnpliktiga inräknade vilket annars hade 

höjt denna siffra avsevärt.  

 

Det är också stor skillnad på dödsfallen när det gäller kvinnligt och manligt. De kvinnliga 

dödsfallen under de senaste 50 åren legat stabilt på ca 5-8 procent (Tabell 1). Detta beror 

bland annat på kvinnor generellt inte arbetar i de mest olycksdrabbade branscherna och utsätts 

därför inte för samma risker på arbetsplatserna.48 De flesta kvinnor som omkommit på senare 

år har varit anställda inom industri- eller jordbruksbranschen som är mest drabbade av 

arbetsplastolyckor.  

4.2.2 Hur stor del av fallen når domstol? 
När det sker en dödsolycka på en arbetsplats inleder i regel polisen, parallellt med 

Arbetsmiljöverkets arbete, en förundersökning för att se om ett brott har begåtts. I de fall där 

                                                 
46 Jonsson, B Projektrapport (2008) ”Analys av utveckling av dödsfall till följd av olyckor på arbetsplatser”, 
s.16 
47 Arbetsmiljöverket (2009:1), s.19 
48 Arbetsmiljöverket (2009:1), s.14 
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de finns tillräckliga bevis för att väcka åtal tar en åklagare över förundersökningen. Polisen 

arbetar därefter enligt åklagarens riktlinjer och om åklagaren efter att förundersökningen är 

klar, anser att det finns tillräckliga bevis väcker han eller hon åtal. Av de 69(värnplikta ej 

medräknade) dödsolyckor som anmäldes 2008 var det tre stycken fall där en förundersökning 

ej inleddes. I ett av fallen beslutar kammaråklagaren att inte inleda en förundersökning på 

grund av att ”[a]nmälningsuppgifterna ger inte anledning att anta att brott som hör under 

allmänt åtal har förövats” och hänvisar till rättegångsbalken.49 I rättegångsbalken står att en 

förundersökning ej behöver startas om det är uppenbart att brottet inte går att utreda50 eller att 

en fortsatt utredning skulle kräva kostnader som inte står i rimligt förhållande till sakens 

betydelse51. 

 

Enligt åklagarmyndighetens statistik startades 58 förundersökningar där en åklagare senare 

kopplades in. 52 Åklagaren är sedan enligt 23:3 § RB skyldig att väcka åtal om hon eller han 

anser att det finns tillräckliga bevis men i 53 av fallen lades förundersökningarna ner. 

Anledningarna till detta kan bland annat vara att det enligt förundersökningen rörde sig om en 

ren olyckshändelse, att den misstänkte förnekar brott eller att det saknas vittnen.53 Om det 

skulle komma fram nya fakta gällande ett fall kan förundersökningen återupptas och en ny 

utredning görs. Möjligheten finns också att pröva åklagarens beslut, en så kallad 

överprövning. 

 

Tillslut kan vi se att under 2008 var det av 69 möjliga fall, endast fem stycken som ledde till 

åtal. Det är efter att åtalet väckts åklagarens uppgift att bevisa för domstolen att ett brott har 

begåtts på arbetsplatsen. Av de fem fall som ledde till åtal i tingsrätten friades tre54 och två55 

dömdes för arbetsmiljöbrott enligt kap.3:10 § BrB. Av dessa så överklagades två fall till 

hovrätten varav ett fall till Nedre Norrlands HovR som i sin bedömning fastställde tingsrättens 

dom. 56 Det andra fallet rörde en från tingsrätten fällande dom som i Svea hovrätt upphävdes 

och den åtalade friades från alla misstankar. 57 

                                                 
49 2008-04-19 Anmälningsnummer 1400-K62446-08 
50 SFS 1942:740 Kap.23:1 § 
51 SFS 1942:740 Kap.23:4a § 1st 
52 Se Bilaga 1 
53 http://www.aklagare.se/Aklagarens-roll/Atalsbeslutet/ 2010-03-09 
54 Ångermanlands Tingsrätt B-2915-08, Norrköpings Tingsrätt B 2409-09 Part 1 samt Värmlands Tingsrätt B 
307-07 
55 Norrköpings Tingsrätt B 2409-09 Part 2 och Uppsala Tingsrätt B 5462-06 
56 Ångermanlands TR B 2915-08 överklagades i Nedre Norrlands Hovrätt B 1042-08 men fastställde tingsrättens 
friande dom. 
57 Uppsala TR B 5462-06 överklagades men friades i Svea Hovrätt B 8018-08 
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4.3 Sverige i jämförelse med övriga Europa 
När rådets direktiv58 om åtgärder för att främja förbättringar av arbetstagarnas säkerhet och 

hälsa i arbetet lades fram 1989 var det huvudsakliga syftet att: 

 
…fastställa minimikrav i syfte att främja förbättringar, framför allt på arbetsmiljöområdet, för att 
trygga en högre skyddsnivå för arbetstagarnas säkerhet och hälsa. 
 

 Eftersom nivån på arbetsmiljöarbetet är väldigt skiftande inom de europeiska länderna 

innehåller direktivet endast minimikrav men eftersom medlemsländerna även förbundit sig att 

främja förbättringar kan minimikravet ej motivera sänkningar i den redan befintliga 

arbetsmiljön59 

 

I direktivet är det tydligt att arbetsgivaren har det största ansvaret för arbetsmiljön och att han 

eller hon måste verka för en god och säker arbetsplats. Enligt art.9 d har arbetsgivaren ett 

ansvar att i enlighet med nationell lagstiftning upprätta rapporter om arbetsplatsolyckor som 

drabbar arbetstagare. Arbetsgivarens ansvar och skyldigheter redogörs i artiklarna 5-10. 

Direktivet redogör också arbetstagarens ansvar, detta är dock inte lika stort som 

arbetsgivarens men visar ändå att arbetstagaren måste samverka med sin arbetsgivare och 

arbeta för en säker arbetsplats. 

 

Enligt Europeiska arbetsmiljöbyrån, som inrättades av EU 1996, omkommer drygt 5700 

människor varje år på grund arbetsrelaterade olyckor. Byrån samarbetar med regeringar, 

arbetsgivare och arbetstagare för att främja en riskförebyggande arbetskultur samt sprida 

information gällande arbetsmiljö.60 I förhållande till övriga europeiska länder har Sverige ett 

väl fungerande arbetsmiljöarbete och ligger många gånger högt över vad direktivets 

minimikrav anger. Sverige har i förhållande till sysselsättningsgraden även ett lågt antal 

dödsolyckor men givetvis strävar varje land mot att ytterligare minska risken för olyckor. 

 

Tabell.3: Arbetsolyckor med dödlig utgång per 100 000 sysselsatta  
2000-2006. Europa/Sverige 

                                                 
58 Dir. 89/391/EEG 
59 Dir. 89/391/EEG Art.1 3 § 
60 http://osha.europa.eu/en/about 2010-03-09 
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5. STRAFFRÄTTENS GRUNDER 
Som en del av den offentliga rätten finns straffrätten som behandlar de handlingar som är 

belagda med straff och påföljder, man talar även om att en handling är kriminaliserad. 

Anledningen till att straffrätten har uppkommit är för att skapa ordning och reda i demokratin 

och för att undvika att människor utför privat hämnd. Tanken är även att skydda landets 

medborgare från staten genom att skapa trygghet i rättsprocesser och att medborgarna ska veta 

att domstolarnas arbete sköts regelrätt samt vilka handlingar som är kriminaliserade.61 I 

Sverige kan endast fysiska personer begå och straffas för ett brott medan i de flesta andra 

länder även juridiska personer och företag kan straffas(kap. 6.4)  

 

För att upprätthålla rättssäkerheten i Sverige finns bland annat legalitetsprincipen som gör 

gällande att ett brott måste vara kriminaliserat för att vara straffbart och alltså ha stöd i 

lagtext.62 Domstolen får heller inte döma någon för ett brott för att det liknar ett annat brott så 

kallad analogisk bedömning63 eller komma på egna straffgrunder utan handlingen måste alltid 

ha en egen benämning i lagen och vara kriminaliserad. I rättsprocesserna ska domstolen alltid 

utgå från att den åtalade är oskyldig till motsatsen bevisats, den så kallade 

oskyldighetsprincipen, för att rättegången ska bli så rättvis som möjligt. Ett brott får heller 

aldrig dömas ut retroaktivt.64 

 

                                                 
61 Leijonhufvud, M & Wennberg, W (2009), Straffansvar, s. 22 
62 Leijonhufvud, M & Wennberg, W (2009), s. 22 
63 Leijonhufvud, M & Wennberg, W (2009), s. 23 
64 Leijonhufvud, M & Wennberg, W (2009), s. 26 
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Brotten i brottsbalken är förbundna med påföljder som även regleras i densamma. Påföljderna 

kan vara allt från böter till villkorliga domar eller fängelsestraff. Enligt Leijonhufvud ska 

domstolarna välja frivårdspåföljder före fängelse om inte omständigheterna motiverar 

fängelse. När ett brott väl har begåtts och skall upp i domstol är det upp till åklagaren att 

bestämma vad domstolen ska ta ställning till, vilket görs i stämningsansökan. Under 

rättegången är det endast punkterna i åklagarens stämningsansökan som avgör vad domstolen 

skall ta ställning till och målsägandens biträden kan ej komma med kompletteringar.  

 

Straffrätten är uppdelad i olika delar; allmän straffrätt och specialstraffrätt. Den allmänna 

straffrätten rör de rättsregler som regleras i brottsbalken medan specialstraffrätten rör den 

reglering som finns reglerade i andra lagrum än brottsbalken exempelvis trafikbrottslagen 

eller skattebrottslagen. Jag kommer främst att rikta in mig på del allmänna straffrätten och det 

så kallade företagaransvaret, vilket rör det straffansvar som kan drabba en företagare vid en 

händelse eller överträdelse som kan hänvisas till dennes egendom eller rörelse, exempelvis en 

arbetsplatsolycka. 

5.1 Rekvisit 
För att ett brott ska vara begånget och bli dömt av domstol måste två olika rekvisit vara 

uppfyllda, de objektiva och de subjektiva. Objektiva rekvisit kan beskrivas som den handling 

eller underlåtenhet till handling som måste utföras medan de subjektiva rekvisiten är 

tankesättet gärningsmannen har vid handlingens utförande. För att brottet ska vara 

straffskyldigt måste de objektiva rekvisiten vara täckta av de subjektiva vilket gör att 

gärningsmannen måste ha haft en tanke med de brott han eller hon begår för att kunna dömas, 

den så kallade täckningsprincipen.65 

5.1.2 Objektiva rekvisit 
De objektiva rekvisiten är som tidigare nämnts den handling som utförs av gärningsmannen 

vid ett brott och framgår av brottsbeskrivningarna.66 De anger det yttre skeendet, vilka 

effekter brottet får och mot vem brottet är riktat och är beskrivna i lagtexten. 

5.1.3 Subjektiva rekvisit 
För att dömas för ett brott måste de objektiva rekvisiten vara subjektivt täckta vilket innebär 

att gärningsmannen måste ha haft en viss insikt i vad hans handlande skulle leda till för att bli 

dömd. De subjektiva rekvisiten kan delas upp i två kategorier; uppsåt(dolus) eller 

                                                 
65 Leijonhufvud, M & Wennberg, W (2009), s. 32 
66 Leijonhufvud, M & Wennberg, W (2009), s. 32 



  17 

oaktsamhet(culpa).67 Uppsåt kan sedan delas upp i ytterligare tre underkategorier. Direkt 

uppsåt där gärningsmannen avser att begå ett brott, indirekt uppsåt då gärningsmannen borde 

ha insett att en viss konsekvens skulle uppkomma till följd av handlingen och slutligen 

likgiltighet där gärningsmannen saknar avsikt men ändå utför handlingen utan att bry sig om 

efterföljande konsekvenser.  

 

Oaktsamhet innebär ett krav på att gärningsmannen handlat på ett sätt som inte anses som 

ansvarsfullt och är ett avsteg från det normala handlandet i en situation.68 Det normala 

handlandet avgörs oftast av utarbetade regler inom detta område men domstolen tar även 

hänsyn till om gärningsmannen hade förmågan att handla på rätt sätt i den aktuella 

situationen. Händelser som frångår det normala är enligt AV den vanligaste anledningen till 

att det sker arbetsplatsolyckor(Se kap. 4.1). 

5.2 Krav på Kausalitet och Adekvans 
Ytterligare krav för att ett straff ska kunna utdömas för ett brott måste det även bevisas ett 

orsakssamband mellan den brottsliga handlingen och den efterföljande effekten. Det är enligt 

Leijonhufvud inte helt klargjort vad som menas med kausalitet men enligt den s.k. 

betingelseteorin föreligger kausalitet om handlingens utförande varit en förutsättning för den 

efterföljande effekten skulle inträffa.69 Frågan om kausalitet behandlas i alla fall gällande 

arbetsplatsolyckor. 

 

Man talar även om adekvat kausalitet vilket innebär att handlingen vid tidpunkten ska ha 

inneburit fara på just det sätt som utgången sedan blev i verkligheten.70 Begreppet är väldigt 

komplext och olika författare har olika uppfattning om hur begreppet skall tolkas. För att 

begränsa innehållet i den här uppsatsen har jag valt att inte gå djupare i denna tolkningsfråga 

men hänvisar ändå framåt i uppsatsen då begreppet tas upp i analysen. 

5.3 Företagaransvar 
I Sverige sker det nästan dagligen olyckor på arbetsplatser runt om i landet. Vid varje 

allvarligare händelse skall händelsen rapporteras in till Arbetsmiljöverket som utreder olyckan 

men det görs även en förundersökning för att bedöma om något straff har begåtts(Se 

                                                 
67 Leijonhufvud, M & Wennberg, W (2009), s. 57f 
68 Leijonhufvud, M & Wennberg, W (2009), s. 61f 
69 Leijonhufvud, M & Wennberg, W (2009), s. 44 
70 Leijonhufvud, M & Wennberg, W (2009), s. 47 
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kap.4.2.2). Om förundersökningen finner att ett brott begåtts kan åklagaren åtala personen i 

fråga enligt principerna om straffrättsligt företagaransvar. 

 

Huvudregeln är att den eller de som bedriver näringsverksamhet även är straffansvariga för 

om någon inom företaget begår en förseelse som beror på företagarens underlåtenhet att 

förhindra att den anställda begår ett brott. Anledningen till detta är att försöka skärpa 

näringsidkarens arbete i att förhindra att förseelser och olyckor händer på arbetsplasten genom 

exempelvis riskbedömningar. Företagaren anses också vara den som har bäst överblick och 

möjlighet att göra förändringar där risker för olyckor påträffas.71 

 

För att företagaransvaret ska kunna åberopas måste det finnas ansvariga subjekt och objektiva 

förutsättningar. De ansvariga subjekten i det här fallet är enligt Thornstedt de som är 

ansvariga för företaget exempelvis företagare, arbetsgivare eller ägaren och det är mot någon 

av dessa som företagaransvaret kommer riktas.72 Grundläggande för de objektiva 

förutsättningarna är att ett kriminaliserat brott har begåtts och att det kan kopplas till 

företagets rörelse eller egendom. 

5.3.1 Delegering 

Ett sätt för arbetsgivaren att undkomma delar av sitt ansvar och frias vid eventuella tillbud är 

att delegera uppgifterna till sina lägre chefer. Delegering innebär enligt Cedergren att klargöra 

arbetsfördelning och ansvarsområden i företaget vilket i sin tur innebär att beslutsrätten 

förflyttas till någon annan. 73  Detta är mycket vanligt inom arbetslivet och då det gäller 

arbetsmiljö- och straffansvaret. I propositionen diskuteras delegering på flera ställen och det 

slås fast att ”…de som fattar ett beslut i arbetsgivarens ställe härvid utövar en 

arbetsgivarfunktion och handlar under motsvarande ansvar.”74  

För att delegeringen ska vara giltig i ett straffrättsligt hänseende måste enligt praxis och 

Cedergrens bok ett flertal punkter vara uppfyllda. Först och främst måste det finnas ett klart 

behov av delegering som berättigar arbetsgivaren att delegera uppgiften.75 Den som tar över 

ansvaret måste besitta en självständig ställning, ha tillräckliga befogenheter och kompetens 

för att kunna utföra, leda och ta beslut gällande sina uppgifter. För att undvika oklarheter bör 

                                                 
71 Thornstedt, H (1948), Om företagaransvar, s.104 och 107 
72 Thornstedt, H (1948), s.135 
73 Cedergren, S-O m.fl.(2005), s.96 
74 Prop 1976/77:149, s.372 
75 Cedergren, S-O m.fl.(2005), s.97 
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delegeringen vara skriftlig och i företag med mer än tio anställda är det krav på skriftlighet.76 

Om en delegering skett enligt dessa punkter och i övrigt på ett korrekt sätt bedöms 

arbetsgivaren fri från ansvar vid ett eventuellt tillbud. Propositionen anser dock att det är 

mycket viktigt att klargöra i vilka avseenden delegeringen gäller och uppkommer otydligheter 

återgår ansvaret på ovanstående chef eller företagsledningen.77  

Som nämnts finns en tydlig praxis från HD i fall som gäller delegering och hur den tillämpas. 

I NJA 2004 s 126 är frågan om platschefen förfogat över arbetsmiljöansvaret vid det aktuella 

tillbudet. Platschefen nekar till brott med hänvisning till att ansvaret var delegerat till den 

tekniska chefen på arbetsplatsen som hävdar i sin tur att det var en underställd arbetsledare på 

plats som var ansvarig för just de maskiner som orsakade tillbudet. HovR ansåg att en 

delegation inte behöver vara skriftligt utan som i detta fall, även kan vara muntlig eller genom 

konkludent handlande. Det får dock inte förekomma tveksamheter om vem som bär 

ansvaret.78 Även HD går på HovR:s linje och menar att delegeringen måste vara tydligare ju 

längre ner i en beslutskedja den kommer men att en underställd arbetstagare också kan ha ett 

visst ansvar för säkerheten, i detta fall arbetsledaren. HD dömde dock platschefen till 

dagsböter på grund av delegeringens otydlighet. 

Ett liknande fall är NJA 2004 s 80 som behandlar ett fall där en skolelev skadar sig under 

träslöjden. Läraren befann sig i lokalen vid tillfället. Det var dock rektorn för skolan som blev 

åtalad eftersom hon bar arbetsmiljöansvaret. HovR och HD friar rektorn på grund av 

avsaknad i kausalitet men ansåg båda att läraren på plats även har ett visst ansvar för 

säkerheten trots att delegering inte skett.  

5.3.2 Självständigt företagaransvar 
Thornstedt myntade i sin avhandling uttrycket om självständigt företagaransvar vilket innebär 

att företagaren anses som gärningsman för brottet oavsett om det är företagaren själv eller 

någon av hans anställda som begått den brottsliga handlingen.79 Det självständiga 

företagaransvaret delas enligt Thornstedt upp i två grupper varav det legala företagaransvaret 

är en. Denna form förekommer när lagtexten uttryckligen riktar sig mot företagaren som 

                                                 
76 AFS 2001:1 5 § 
77 Prop. 1976/77:149, s.374. Detta förtydligas ytterligare i HD:s domskäl i NJA 2004 s 34 s.12 
78 Jämför prop. 1976/77:149  
79 Thornstedt, H (1948), s.99 
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specialsubjekt, så kallad företagarstadganden.80 Den andra delen är det företagaransvar som 

utvecklats genom rättspraxis och saknar specialsubjekt och stöd i lagtexter. 

5.3.3 Praxis företagaransvar 
NJA 1985 s. 909 behandlar ett fall gällande upphovsrätt och huruvida chefredaktören haft det 

straffrättsliga ansvaret när intrånget gjordes. Åtalet ogillades i TR på grund av att den åtalade 

ej kunde hållas ansvarig för brottet eftersom det var svårt att utdöma vem som hade det 

egentliga ansvaret vid tillfället på grund av otydlig delegering. 

 

HovR menar dock att som chefredaktör och arbetsledare har den åtalade haft ansvar vid 

tillfället och i de fall där delegering skett har denna varit otydlig. HovR dömer på den åtalade 

på grund av otydlighet t vid delegering till skadestånd och brott mot upphovsrätten. HD 

fastställde senare HovR:s beslut med hänvisning till att det är den åtalades skyldighet att se till 

så att lagöverträdelser inte sker och att kontrollera att personalen fullgör sina arbetsuppgifter 

och vid brister korrigera dessa. Enligt HD har det vid delegering brustit i kompetens hos de 

delegerade personerna och på grund av detta har upphovsbrottet uppkommit. Den åtalade är 

ytterst ansvarig och bör därför vara straffrättsligt ansvarig. 

 

Ett annat fall från HD är NJA 1974 s. 392 som behandlar det straffrättsliga ansvaret på en 

byggarbetsplats. Händelsen som utlöser åtalet är en byggkran som på grund av överlastning 

välter på arbetsplatsen. Frågan är vem som är straffrättsligt ansvarig för detta; arbetsledaren L 

från inhyrt bolag eller arbetsplatsansvarig P. Både TR och HovR ogillar åtalet mot båda 

personerna men kommer fram till att P är arbetsgivare för L. Således borde P dömas som 

straffansvarig men då det föreligger speciella omständigheter där P ej kan anses ansvarig för 

de tekniska detaljerna för en byggkran ogillas åtalet. 

 

HD ansåg dock att arbetsgivaransvaret var tydligt eftersom det var P som hade möjligheter att 

påverka skyddsförhållanden, övriga beslut för verksamheten samt hade ledningsansvar och 

överblick på arbetsplatsen. Till följd av detta anses P vara ansvarig för arbetsskyddet på 

platsen (inklusive tekniska detaljer) och även besitta straffansvaret trots att det var personal 

från ett annat bolag som skötte kranen vid tillfället. 

                                                 
80 Thornstedt, H (1948), s.99 
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5.4 Straffansvar i övriga Europa 
Som tidigare redogjorts gäller i Sverige att endast fysiska personer kan hållas straffrättsligt 

ansvariga för brott som begåtts. I de flesta andra länder finns dock ytterligare möjligheter att 

utdöma straffrättsliga påföljder genom att utdöma straff till juridiska personer. Detta kan ske 

på tre olika sätt; med vikarierande ansvar eller med identifikationsansvar. Tredje modellen 

anses vara då den juridiska personen är ett helt självständigt ansvarssubjekt. 

5.4.1 Vikarierande straffansvar 
Det vikarierande straffansvaret innebär att någon döms för ett brott som någon annan begått. I 

det här fallet bygger det på att den juridiska personen (företaget) tar över ansvaret för den 

fysiska personens brottsliga handlande.81 I Sverige är detta ännu helt förbjudet då det enligt 

legalitetsprincipen inte är tillåtet att straffa någon som inte har begått ett brott. Modellen har 

troligen sitt ursprung i det gamla husbondeansvaret och Jönsson menar att det på senare år 

blivit en kombination mellan detta och ett skyddsbehov gentemot dagens industrialiserade 

samhälle. 

 

England och Danmark är två länder som tillämpar denna form av straffutdömande. För båda 

länder gäller att om den juridiska personen ska överta brottet måste brottet, liksom den fysiska 

personen som utförde handlingen, ha koppling till den juridiska personen I Danmark behöver 

dock personen som utför brottet inte identifieras för att straffansvaret skall sättas in, så kallade 

anonyma fel.82 Straffansvaret för danska juridiska personer regleras i femte kapitlet i 

Straffloven, som är Danmarks motsvarighet till Brottsbalken. I kap 5:25 regleras det att 

juridiska personer endast kan straffas om det står skrivet i lag. 

5.4.2 Identifikationsläran  
Denna modell innebär att den juridiska personen har ett direkt straffansvar och kan själv 

utföra olika handlingar, dock med hjälp av en fysisk person. För att förtydliga detta innebär 

det att fysiska personer som har en ledande ställning i verksamheten kan förkroppsliga den 

juridiska personen och utföra handlingar genom denna.83  Det är alltså den juridiska personen 

som blir straffansvarig för handlingen. Svårigheter med denna modell är att kunna utdöma 

vilka som ingår i den ledande, innersta kretsen men oftast brukar det vara styrelsen och VD:n. 

Gärningen som begås måste vara knuten till verksamheten för att vara giltig.84 

                                                 
81 Jönsson, S (2004), Straffansvar och modern brottslighet, s. 135 
82 Jönsson, S (2004), s. 137 och 141 
83 Jönsson, S (2004), s. 147 
84 Jönsson, S (2004), s. 152 
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Det är främst i England som man tillämpar denna form av strafftillämpning och beskrivs i 
praxis som:  
 

A corporation must act through living persons, though not always one or the same 
person. Then the person who acts is not speaking or acting for the company. He is 
acting as the company.85 

5.4.3 Juridisk person som självständigt ansvarsobjekt 
Den sista modellen kan anses som en utveckling på identifikationsläran men istället för att en 

fysisk person förverkligar den juridiska personen är den istället en helt fristående organism 

som anses kunna begå brott och är ett fullvärdigt straffobjekt86. Modellen tillämpas ännu inte 

helt ut i något land eftersom den strider mot det grundläggande tankesättet att 

samhället/organisationen inte kan begå brott utan det måste finnas en fysisk person som på 

något sätt utför handlingen. Däremot kan det godkännas att den juridiska personen antar ett 

vikarierande straffansvar när flera fysiska personers handlingar inom en verksamhet, 

ovetandes om varandra, tillsammans utgör en brottslig handling.87 

                                                 
85 AC 153, 170E-F. Citat i LAW COM No 237 s. 76-77. Citerat från Jönsson, S (2004), s.149 
86 Jönsson, S, s. 154 
87 Jönsson, S, s. 153 



  23 

6. ANALYS 

6.1 Domstolarnas bedömningsgrunder för arbetsmiljöbrott enligt 3:10 § BrB 
Enligt statistik från åklagarmyndigheten anmäldes år 2008 69 stycken arbetsplatsolyckor där 

vållande till annans död enligt 3:10 § BrB var relevant som bedömningsgrund. Av dessa fall 

ledde endast fem till åtal varav en slutligen blev en fällande dom. Detta innebär att i knappt 

1,4 procent av de dödsolyckor som inträffade kunde domstolen döma någon som ansvarig för 

brottet.  

 

När domstolen bedömer arbetsmiljöbrott söker de först efter en person som är 

arbetsmiljöansvarig för arbetsplatsen och om någon ansvarsdelegering har gjorts för att se 

vem som bär straffansvaret på arbetsplatsen. Sedan söker de efter ett samband mellan den 

åtalades handlande och den efterföljande händelsen, den så kallade kausaliteten. I avsaknad av 

denna kan ingen dömas för brottet. I följande domar redogörs händelseförlopp och de olika 

bedömningsgrunderna domstolarna åberopat för att kunna bevisa vem som var straffansvarig 

samt om kausalitet mellan handlingen och händelsen förekommit.  

6.1.1 Vem besitter straffansvaret? 
Enligt Thornstedt ligger ansvaret för arbetsmiljön i första hand på arbetsgivaren eller 

ledningsgruppen då det är dessa grupper som har möjlighet att påverka och förändra 

arbetsplatsen utförande(kap .5.3).  

 

Norrköpings tingsrätt bedömde i B 2409-07 om ett arbetsmiljöbrott hade begåtts och vem som 

besatt arbetsmiljöansvaret. Två män ur ledningen, A och B, stod åtalade för vållande till 

annans död enligt 3:10 § BrB. TR friade A i ett tidigt skede då det stod klart att 

arbetsfördelningen inom företaget var sådan att A var administrativt ansvarig medan B var 

ansvarig för arbetsmiljön. TR menar att ”…[B] i detta sammanhang ensam anses bära 

ansvaret för att bolagets skyldigheter ifråga om arbetsmiljö fullgjordes.” I bedömningen 

gällande B:s ansvar menar TR att B känt till bristerna och av oaktsamhet åsidosatt vad som 

ålegat honom enligt arbetsmiljölagens andra och tredje kapitel. Denna oaktsamhet låg sedan 

till grund för att dödsfallet skedde och B dömdes därför till villkorlig dom och dagsböter.  

6.1.1.1 Bedömning av delegeringsfrågan 
Eftersom det är svårt för en arbetsgivare eller ledningsgrupp att kontrollera en stor arbetsplats 

kan ansvaret delegeras ut. Enligt praxis måste delegeringen vara tydlig annars ligger ansvaret 
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kvar på den högre nivån. Förarbetena visar dock att även underställda befattningshavare kan 

ha ett visst ansvar för säkerheten.88 Delegeringsfrågan är en viktig fråga i domstolens 

bedömning då de måste avgöra om den åtalade verkligen besitter ansvaret för arbetsmiljön, 

alltså om det är rätt person som blivit åtalad. Detta kan vara ett svårt arbete när delegeringen i 

vissa fall är otydlig och i sådana fall kan det leda till att åtalet ogillas eftersom det inte 

framkommer en tydlig gärningsman. Det kan också förekomma flera separata händelser som 

leder fram till olyckan och i dessa lägen är det svårt att utdöma en gärningsman varav 

bevisningen brister och åtalet ogillas därför.  

 

I NJA 2004 s 126 är frågan om platschefen förfogat över arbetsmiljöansvaret vid det aktuella 

tillbudet(kap. 5.3.1). Platschefen menar att han delegerat ansvaret nedåt. HD:s bedömning 

blev att en delegering ej behöver vara skriftlig men det får inte förekomma några 

tveksamheter över vem som bär ansvaret. Sker delegeringen i flera led måste den vara extra 

tydlig för att gälla och vid otydligheter går ansvaret tillbaka till den högre chefen. Domen blev 

att platschefen dömdes till dagsböter på grund av delegeringens otydlighet 

6.1.2 Bevisning för kausalitet 
I ovanstående domar är domstolarna noga med att påpeka regleringen i kap. 2-3 AML där 

arbetsgivarens skyldigheter regleras. Om arbetsgivaren underlåtit sig att utföra någon av dessa 

skyldigheter är sannolikheten att finns ett orsakssamband mellan dödsfallet och arbetsgivarens 

handling större.  

 

En dom som behandlar orsakssambandet mellan handling och händelse finns i Uppsala 

tingsrätt.89 Ett dödsfall har skett genom att en man klämts ihjäl under en nedfallande flishugg 

när han utförde underhållsarbete under denna. TR bedömde att arbetsgivaren C hade 

arbetsgivaransvaret och TR undersökte härefter om det fanns ett samband mellan C:s 

handlande och dödsfallet. Enligt kap. 2-3 AML måste arbetsgivaren vidta alla åtgärder för att 

förhindra att arbetstagaren utsätts för fara eller olycksfall. Arbetsgivaren ska även planera och 

kontrollera verksamheten så att den uppfyller kraven på god arbetsmiljö. Åklagaren yrkade att 

olyckan hade kunnat undvikas genom en anordning som förhindrat att flishuggen trillat ner. 

TR hänvisar därefter till NJA 2007 s. 369 som är ett vägledande i liknande domar att 

effekten(dödsfallet) skulle ha uteblivit om C handlat i enlighet med de regleringar som 

                                                 
88 Prop. 1976/77:149 s.373 
89 B5462-06 2008-09-16 
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finns.90 Det fanns alltså ett relevant orsakssamband mellan C:s underlåtenhet och dödfallet 

och tingsrätten dömde honom för arbetsmiljöbrott(dagsböter och villkorlig dom). Beslutet 

överklagades dock till HovR som i sin bedömning menade att C fullgjort sina skyldigheter 

genom att ha regelbunden kontakt med flishuggarna, besiktiga maskinen regelbundet samt 

erbjuda skriftliga instruktioner. Frågan i HovR rörde istället om C:s oaktsamhet att inte 

tillhandahålla tydliga bruksansvisningar ledde till dödsfallet. Eftersom det fanns ett inarbetat 

arbetssätt hos flishuggarna anser HovR att: 

 
Mot den bakgrunden framstår det inte som i hög grad att förekomsten av en fullständig 
bruksansvisning skulle ha hindrat X att agera på det sätt han gjorde. C:s oaktsamhet, att inte tillse 
att det fanns en erforderlig bruksanvisning, kan därför inte anses ha föranlett X död.  
 

HovR ändrade TR:s dom och ogillade åtalet. 
 

Som nämnts tidigare är NJA 2007 s.369 ett vägledande fall gällande orsakssamband och 

kausalitet. I domen framgår att:  

 
om det framstår som i hög grad sannolikt att effekten skulle ha uteblivit om den tilltalade hade 
handlat som han bort, får erforderligt orsakssamband anses föreligga.  

 
Detta innebär att domstolen måste ta hänsyn till de fel som förekommit i handlandet och 

sedan göra en bedömning i fråga om personen handlat på rätt sätt, hade dödsfallet ändå 

inträffat? Orsakssambanden mellan underlåtenhet och en dödsolycka måste ibland ses som 

hypotetiska eftersom man aldrig kan bevisa om en händelse skulle ha inträffat om en annan 

inte gjort det.91 I HovR för Nedre Norrland, B1042-09, bedömer domstolen just om det finns 

ett orsakssamband mellan arbetsgivarens åsidosättande av säkerheten och dödsfallet men kom 

fram till att vare sig korrekta riskanalyser eller skyddsåtgärder skulle ha förhindrat dödsfallet 

eftersom man inte helt kan bevisa vad som föranledde dödsfallet. 

6.2 Jämförelse mellan kap. 3:10 § BrB med kap. 3:7 § BrB  
Enligt kap 3:7 § BrB ska den som av oaktsamhet orsakar annans död, dömas för vållande till 

annans död till fängelse eller böter. Arbetsmiljöbrott utdöms enligt kap. 3:10 § BrB om brottet 

har begåtts genom att någon uppsåtligen eller av oaktsamhet har åsidosatt vad som regleras i 

arbetsmiljölagen gällande förebyggande av ohälsa eller olycksfall. Påföljderna för 

arbetsmiljöbrott ska enligt 3:10 § BrB vara samma som regleras i 3:7 §, dvs. böter eller 

fängelse. Nedan följer paragraferna i sin fulla lydelse. Kap. 3:7 § BrB: 

                                                 
90 Bl.a. Hovrätten för nedre Norrland, B 1042-09, 2010-02-23  
91 NJA 2007 s.369 
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Den som av oaktsamhet orsakar annans död, döms för vållande till annans död till fängelse i högst 
två år eller, om brottet är ringa, till böter. Är brottet grovt, döms till fängelse, lägst sex månader 
och högst sex år. Vid bedömande av om brottet är grovt skall särskilt beaktas  
1. om gärningen har innefattat ett medvetet risktagande av allvarligt slag, eller 
2. om gärningsmannen, när det krävts särskild uppmärksamhet eller skicklighet, har varit påverkad 
av alkohol eller något annat medel eller annars gjort sig skyldig till en försummelse av allvarligt 
slag.  

 

Kap. 3:10 § BrB: 

Om brott, som i 7-9 §§ sägs, har begåtts genom att någon uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosatt 
vad som i enlighet med arbetsmiljölagen ålegat honom till förebyggande av ohälsa eller olycksfall, 
döms för arbetsmiljöbrott till straff som i nämnda lagrum sägs. 

 

I kap. 6.1.1.-6.1.2 har domstolarnas bedömningsgrunder vid arbetsmiljöbrott redovisats och 

även vilka straff som dömts ut vid fällande dom. Enligt lagen ska arbetsmiljöbrott och övriga 

brottsmål bedöms likvärdigt men i de arbetsmiljömål som undersökts i denna uppsats har 

ingen av de åtalade dömts till fängelse i jämförelse med exempelvis rattfylleribrott där 

fängelsestraff är en vanlig påföljd. Anledningar till detta anses vara att rattfylleri generellt ska 

följas av ett fängelsestraff medan vållande till annans död följs av villkorliga domar eller 

dagsböter.92 Enligt brottsbalken ska berusningen, vid en kombination av rattfylleri och 

vållande till annans död, inte anses som en faktor i bedömningen utan en separat bedömning 

ska ske. Dock kan straffpåföljderna slås ihop vilket TR gjort i NJA 2005 s. 674 vilket ledde 

till ett längre fängelsestraff. 

 

Men varför bedöms oaktsamhet i trafik hårdare än oaktsamhet på arbetsplatsen? Borde inte 

orsakerna till en annan människas död bedömas likvärdigt oberoende på var oaktsamheten 

uppstått? Planeringsenheten vid Riksåklagarens kansli redovisar i sin statistik att 2008 ledde 

ungefär sju procent av arbetsplatsolyckor till åtal vilket kan jämföras med 50 procent av 

trafikbrotten som vållande en annan persons död under samma period. I TR:s bedömningar av 

vanliga brottsmål (exempelvis rattfylleribrott) som leder till vållande av annans död tyder det 

på att det är lättare att hitta en straffansvarig eftersom det oftast är en mer konkret händelse 

och oftast bara en ansvarig person inblandad i jämförelse med arbetsmiljöbrott där det kan 

vara flera inblandade, därför är det enklare för åklagaren att väcka åtal vid trafikbrott än vid 

arbetsmiljöbrott.   

 

                                                 

92 SFS 1951:649 
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6.3. Möjliga förändringar för bedömning av arbetsmiljömål 
Att utdöma av de domar som förekommit i denna uppsats är det svårt att hitta någon ansvarig 

för dödsolyckorna som sker på arbetsplatserna runt om i landet. I en del fall påbörjas inte ens 

en förundersökning på grund av att anmälningsgrunderna är för svaga eller saknar anledning 

att misstänka brott. Av de förundersökningar som senare läggs ner av åklagaren med 

hänvisning till ”rena olyckshändelser” kan man fundera på vad som menas med det och hur 

bedömningen sett ut. Då mitt arbete är tidsbegränsat har jag inte haft möjlighet att undersöka 

hur åklagaren resonerat i dessa fall och jag lämnar det åt eventuell senare forskning. 

 

Även när fallen tas upp i domstol är det ytterst sällan någon döms för arbetsmiljöbrott i 

enlighet med kap. 3:10 § BrB då domstolen har svårt att bevisa vem som besitter 

straffansvaret och om det finns en tillräcklig kausalitet mellan den straffansvariges handlande 

eller underlåtenhet och den efterföljande händelsen. Påföljderna vid de få fällande domarna är 

främst villkorlig dom och dagsböter.  

 

Wennberg menar i sin artikel att det är svårt att bedöma vem som är straffansvarig när det 

gäller företagsrelaterad brottslighet eftersom den som utför handlingen inte behöver vara den 

som är ansvarig för handlingen.93 Hon diskuterar också problemet gällande 

medgärningsmannaskapet, dvs. att flera personer hjälps åt för att begå ett brott men ingen av 

de inblandade uppfyller brottsrekvisiten på egen hand. Detta leder till att åklagaren i brist på 

bevisning, kan åtala personerna som ett kollektiv och lämnar till domstolen att reda ut vad 

varje person i gruppen kan belastas för. Wennberg menar dock att domstolen inte uppfyller 

detta ansvar på en individuell bedömning utan istället verkar resonerar att ”alla eller ingen” 

döms för brottet. I de flesta fall blir det ”ingen”.  

 

Regeringen lade 2008 fram ett förslag om att reformera den svenska straffmätningen.94 

Straffnivåutredningen påpekade bland annat att skillnaden mellan vållandebrott och våldsbrott 

är att för vållandebrott krävs endast oaktsamhet för att utdöma straffansvar vilket gör att 

denna typ av brott ses som mindre allvarlig än våldsbrott. Utredningen menar också att 

samhällets tolerans mot att människor förolyckas minskar, oavsett om det sker på arbetet, i 

trafiken eller till följd av misshandel. De ansåg även att straffskalan för grova vållandebrott 

inte stod i relation till brottets konsekvenser då exempelvis skattebrott och bedrägeribrott 
                                                 
93 Wennberg, S(2003) ”Är kriminalisering en relevant metod för den kommersiella rättens efterlevnad?”, artikel 
i Juridisk Tidskrift. Hämtad 2010-03-16 http://www.jt.se/author.asp?uid=46  
94 SOU 2008:85 
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många gånger ger högre straffpåföljd. Därför föreslog utredningen ett skärp straffminimum 

för vållandebrotten. Enligt en artikel av H-O Wiklund i tidningen Arbetarskydd förstärker 

bristen på en ordentlig straffpåföljd känslan av att vållandebrotten ses som mindre allvarliga 

än våldsbrotten.95 Wiklund skriver även att det är svårt att få domstolen att utdöma grovt 

arbetsmiljöbrott(vållandebrott) och att domstolen hellre dömer normalgraden, vilket innebär 

villkorlig dom och dagsböter. Inte ens när domstolen anser fallet vara grovt utdöms 

fängelsestraff vilket gör att vållandebrotten inte tas på lika stort allvar eftersom 

konsekvenserna uteblir. Straffnivåutredningens förslag är tänkt att träda i kraft i juli 2010 men 

enligt Wiklund är det osäkert vilka följder det kommer att ge på arbetsmiljöområdet då 

avsikten inte är att ändra domstolarnas bedömning av vad som klassas som normalgrad. 

6.3.1 Straffansvar för juridiska personer 
Till skillnad mot de flesta andra EU-länder kan juridiska personer i Sverige inte begå eller 

straffas för ett brott, däremot kan de drabbas av en företagsbot som varierar i storlek beroende 

på företagets storlek, art och ekonomiska situation. Leijonhufvud och Wennberg påpekar 

också att straffrätten saknar principalansvar, dvs. att arbetsgivaren inte kan bli ansvarig för 

sina anställdas brott. Vore ett alternativ för att kunna utdöma straff för fler arbetsplatsolyckor 

att ändra den svenska lagstiftningen så att företaget eller högsta chefen alltid bär ansvaret för 

dödsfallen oavsett om det är denna som begått brottet eller ej?  

 

Ett förslag för att införa straffansvar för juridiska personer utkom från 

Företagsbotsutredningen 1997 där det slutliga förslaget innebar att slopa systemet med 

företagsbot och istället införa straffansvar för juridiska personer så som flera övriga 

europeiska länder redan gjort. 96 Förslaget innebar att den juridiska personen skulle kunna gå 

in med ett vikarierande straffansvar när någon av verksamhetens anställda genomfört en 

brottslig handling(jämför kap. 5.4.1). Straffansvaret skulle bland annat omfatta 

underlåtelsebrott där ledningen misslyckats med sina kontroller och tillsynsinsatser, 

exempelvis vid arbetsmiljöbrott. Företagsutredningen ansåg att de individuella straff som 

tillämpades före förslaget var för låga och att det var svårt att bedöma vem som hade det 

egentliga straffansvaret. Det saknades också möjlighet att anpassa straffet till brottets 

omfattning och att det nya förslaget skulle därav åstadkomma ett effektivare straffsystem. 

                                                 
95 Wiklund, H-O(2010), ”Hårdare straff för arbetsmiljöbrott” Artikel i Arbetarskydd: Publicerad 1 februari 
2010 09:51 hämtad 2010-03-11 
http://www.arbetarskydd.se/nyheter/arbetsmiljoratt/lagar_domar/article121589.ece 
96 SOU 1997:127 
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Men förslaget antogs inte, dock arbetade Straffnivåutredningen vidare med vissa av 

Företagsutredningens förslag gällande utökade straffskalor. 

 

Ifall Sverige så småningom skulle införa straffansvar för juridiska personer, hur skulle detta 

påverka synen på arbetsmiljöbrott och vad talar emot en införelse? Företagsutredningen 

påpekade att allmänheten och massmedia generellt anser att ett företag redan nu kan ”straffas” 

vilket är en felaktig uppfattning eftersom ”straffet” i fråga rör sig om sanktioner. 97 Wennberg 

uttrycker i sin artikel att det nuvarande sanktionssystemet med företagsbot inte fungerar 

tillfredställande då en sanktion ”inte har samma moraliska förkastelsedom som straffen 

[har]”.  Med ett införande av straffansvaret för juridiska personer skulle man enligt 

Wennberg kunna lyfta intresset för arbetsmiljömålen eftersom domstolen oftare skulle kunna 

utdöma ett straff för brottet. Företagarutredningen menade dock på att ett införande skulle 

kunna innebära att det grundläggande synsättet att endast den som begått brottet kan dömas 

går förlorad.98 Detta påpekade även Svea hovrätt i remissförslaget.99 Just att det individuella 

straffansvaret försvinner och att straffsystemet övergår till att bli kollektivt är enligt Jönsson 

den stora faran med en införelse av straffansvar för juridiska personer. Han menar att 

straffrätten utgår från en individualistisk ideologi som inte har plats för något kollektivt 

straffansvar.100  

6.4 Sammanfattande slutsats 
För att sammanfatta mitt arbete och knyta an till den ursprungliga frågeställningen har jag i 

det här kapitlet valt att kort sammanfatta de slutsatser som dragits av detta arbete. 

 

Min första frågeställning var att undersöka hur arbetsgivarens skyldigheter ser ut enligt lag 

vad gäller förebyggande och efterföljande arbete vid arbetsplatsolyckor vilket besvaras 

ingående i de inledande kapitlen och de slutsatser som går att utläsa av detta är att 

arbetsgivarens skyldigheter är väldigt omfattande. Enligt utarbetad svensk praxis kan inte 

juridiska personer begå eller dömas för ett brott utan det måste vara en fysisk person. 

Vanligast är att det är arbetsgivaren som besitter det högsta arbetsmiljöansvaret inom 

företaget och därav blir straffansvarig. Dock finns möjligheter att undkomma detta ansvar 

genom att delegera uppgifter till underställd personal. För att delegeringen ska vara giltig 

                                                 
97 SOU 1997:127 s.31 
98 SOU 1997:127 s. 30 
99 SOU 1997:127 s.33 
100 Jönsson, S (2004), s.175 
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måste det finnas ett klart behov av delegering och den som delegeras måste ha tillräckliga 

kunskaper och befogenheter för att klara av uppgiften. I fall någon av punkterna inte är 

uppfylld återgår straffansvaret enligt förarbetet till den högre chefen.  

 

I arbetsmiljölagen regleras arbetsgivarens skyldigheter, främst i kapitel två och tre. Då AML 

är en ramlag finns arbetsmiljöförordningen som mer specifikt anger hur den praktiska 

tillämpningen av AML ska ske. Ytterligare kompletteringar och hjälp att tolka AML kan fås 

via Arbetsmiljöverket som är tillsynsmyndighet för bland annat AML. AV har rätten att 

utfärda föreskrifter som är juridiskt bindande. En föreskrift som gäller för alla arbetsgivare 

och företag är den om systematiskt arbetsmiljöansvar, AFS 2001:1. Syftet med denna är att 

precisera och utveckla kap. 3:2 § AML så att arbetsgivarens får vetskap i hur 

arbetsmiljöarbetet ska utföras 

 

Min andra fråga jag önskade finna ett svar på var hur domstolen resonerar vid 

arbetsplatsolyckor vad gäller straffansvar och påföljder. När det händer en dödsolycka på en 

arbetsplats startar AV och oftast polisen upp parallella utredningar om vad som har gått fel. I 

ett fåtal fall leder utredningarna till åtal som tas upp i domstol. Domstolens uppgift är då att 

reda ut vem som var straffansvarig på arbetsplatsen och om det föreligger kausalitet mellan 

den straffansvariges handling eller underlåtenhet och händelsen som orsakade den anställdes 

död. Så långt låter det enkelt men det kan uppkomma svårigheter redan när en straffansvarig 

ska utpekas. Vid arbetsmiljöbrott kan det finnas en lång kedja av separata händelser som 

orsakat olyckan och även flera ansvariga personer och det är domstolens uppgift att reda ut 

vem av dessa personer som hade straffansvaret för händelsen. Om domstolen anser att det 

förekommer otydligheter i delegeringen kan den åtalade personen frias då det helt enkelt är fel 

person som åtalats.  

 

Även om domstolen finner en person som är straffansvarig måste det finnas ett tydligt 

orsakssamband mellan den åtalades handling och den efterföljande konsekvensen vilket är 

ytterligare en bedömningssvårighet för domstolen(kap 6.1.2).  

 

Gällande påföljder är det lagstiftat i brottsbalkens tredje kapitel att vållande till annans död 

vid arbetsplatsolyckor ska bedömas likvärdigt som vållande till annans död vid exempelvis 

vanliga våldsbrott. Men att utdöma av ovanstående domar är inte fallet riktigt så. I 

arbetsmiljöbrotten är de vanligaste påföljderna dagsböter och i vissa fall villkorlig dom. Det 
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är ytterst sällan det döms ett fängelsestraff på grund av en arbetsplatsolycka. Detta går att 

jämföra med exempelvis rattfylleribrott som leder till någon annans död, då är fängelsestraff 

en vanlig påföljd. 

6.5 Egna kommentarer 
2008 omkom 69 förvärvsarbetare, två värnpliktiga, två personer ur arbetsmarknadsåtgärder 

och två utländska arbetare på sina arbeten. I de jämförelser jag gjort med övriga Europa är det 

en relativt låg siffra och i jämförelse med Sverige för 50 år sedan har det minskat med drygt 

80 procent(kap 4.2). Men trots att det minskat och att vi ligger bra till i statistiken är det 

fortfarande många människor som dör varje år på grund av att de går till sitt arbete. 

 

Jag tycker att nuvarande reglering i arbetsmiljölagen, arbetsmiljöförordningen och de 

föreskrifter från AV som finns är väldigt omfattande. Idag har arbetsgivaren ett stort ansvar 

som enligt kap.3:2 § AML innebär att arbetsgivaren måste vidta alla åtgärder som behövs för 

att förebygga att arbetstagarna kan utsättas för fara. Men hur långt är det rimligt att 

arbetsgivarens ansvar sträcker sig? Ett alternativ vore att ta bort möjligheten att delegera 

straffansvaret och att arbetsgivaren får ett strikt företagaransvar.  I detta ser jag stora brister då 

en arbetsgivare oftast inte har möjlighet att kontrollera en större arbetsplats på ett korrekt sätt. 

Att kunna delegera ut uppgifter och med detta även straffansvaret är bra för jag tror att det 

bidrar till ett ansvartänkande hos de anställda som behövs för att upprätthålla säkerheten på en 

arbetsplats. Jag tycker dock att det ska vara krav på skriftlighet så att varje person är 

medveten om vad som gäller för att undvika misstag och förvirrning.  

 

Nuvarande reglering anger tydligt att vållandebrotten vid arbetsmiljöbrott ska bedömas 

likvärdigt med vållandebrott vid våldsbrott. Men att döma av de resultat jag fått fram är så 

inte fallet. I de få fall som kommer till domstolen är påföljden främst dagsböter och möjligtvis 

en villkorlig dom. Det är möjligt att arbetsmiljöbrott är mer komplexa eftersom det kan finnas 

flera personer och händelser som tillsammans orsakar olyckan än vid exempelvis ett 

rattfylleribrott där det endast finns en person som kan vara ansvarig och åklagaren har då 

lättare att åtala denna. Men är då lösningen på arbetsmiljöbrotten att utöka möjligheterna till 

ett kollektivt straffansvar som Wennberg nämner i sin artikel? Att utdöma av många av 

dödsfallen är avsaknad av kausalitet anledningen till att ingen döms. Personerna uppfyller inte 

rekvisiten på egen hand utan det är en kedja av händelser som leder fram till olyckan. 
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Jag tycker att i fall där det uppenbart endast finns en person som handlat oaktsamt och varit 

orsak till händelsen bör denna bära straffansvaret och ska ej kunna gömma sig bakom en 

juridisk person eller arbetsgivare genom ett vikarierande straffansvar. Är det däremot en kedja 

av händelser bör åklagaren kunna åtala alla men att domstolen bedömer varje händelse för sig 

och bedömer vilka av händelserna som oberoende av de andra hade kunnat orsaka dödsfallet. 

Detta bör rimligen inte ge anledning till att utdöma ett fängelsestraff men personen i fråga bör 

ändå drabbas av någon påföljd, lämpligen böter, för ett uppenbart oaktsamt handlande där 

personen borde ha insett eventuella konsekvenser(culpabrott). I de övriga fallen kan det vara 

lämpligt att ha någon form av straffrättsligt ansvar för företaget då det är viktigt att en påföljd 

döms ut för att höja prioriteringen på arbetsmiljöbrott.  

 

Jag tror nämligen att så länge det endast går att straffa enskilda individer för ett brott är det 

svårt att ändra synen på arbetsmiljöbrotten. Det är svårt att få straffet att stå i proportion till 

det begångna brottet samtidigt finns det ju nu möjlighet att utge en företagsbot till företaget 

men denna möjlighet används alltför sällan. En hypotetisk fråga som uppkommer om det 

individuella straffansvaret försvinner och ersätts med ett vikarierande ansvar är om de stora 

företagen resonerar så att det är värt att chansa på att det inte händer en dödsolycka och om 

det skulle hända så är det billigare för företaget att betala en låg eventuell företagsbot än att 

från början åtgärda problemet som orsakade olyckan. 

 

Andra länder tillämpar straffansvar för juridiska personer och det har vart på förslag att införa 

det även i Sverige, vilket röstades ner. Wennberg menade att det skulle kunna vara ett bra sätt 

att öka straffbarheten på arbetsmiljöbrotten eftersom det är lättare för åklagaren att åtala 

företaget än att hitta rätt person som är straffansvarig. Om sedan påföljden blir kännbar för 

företagen kanske det skulle leda till att intresset för arbetsmiljöansvaret lyfts upp. En nackdel 

jag tror skulle kunna uppkomma om enbart företaget straffas är möjligen att de anställda får 

en likgiltig attityd kring sitt säkerhetsarbete då de vet att de förmodligen inte kommer att 

straffas för eventuella regelbrott och därför anser jag att det individuella straffansvaret måste 

finnas kvar som ett komplement med ett införande av straffansvar för juridiska personer. 

Motsättningarna mot straffansvar för juridiska personer kommer från flera håll. Det som sägs 

är att grundtanken att straffansvaret baseras på att man är ansvarig för sina egna handlingar 

skulle försvinna vilket både Jönsson och Företagarutredningen påpekar. 

Det som jag slutligen anser vara ett alternativ är att fortsätta använda sig av det individuella 

straffansvaret, men åklagarna måste bli bättre på att få fram rätt straffansvarig. Svårigheten 
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uppkommer sedan när orsakssambanden ska bedömas eftersom det oftast finns flera 

samverkande händelser som framlett dödsfallet vilket tar oss tillbaka till frågan om culpabrott 

och kollektivt straffansvar. Utöver att straffa en fysisk person skulle systemet med 

företagsboten kunna utvecklas genom att utdömas oftare så att företaget påverkas mer när en 

brottslig handling begåtts samt verkar förebyggande för övriga företag.  



  34 

KÄLLFÖRTECKNING 
 
Litteratur 

Cedergren, Sven-Ove, Jernhall, Bengt, Ulfvarsson, Ulf, 2005), Ta ditt ansvar för 

arbetsmiljön, Stockholm: Thomson Fakta AB 

Glavå, Mats, (2001), Arbetsrätt, Lund: Studentlitteratur 

Jönsson, Sverker (2004), Straffansvar och modern brottslighet, Uppsala: Iustus Förlag AB 

Lehrberg, Bert (2001), Praktisk juridisk metod, Uppsala: Iustus Förlag AB 

Leijonhufvud, Madeleine och Wennberg, Susanne, (2009), Straffansvar, Stockholm: 

Norstedts Juridik AB 

Thornstedt, Hans (1948), Om företagaransvar, Stockholm: Lindbergs Tryckeriaktiebolag 

Åradsson, B-O (2007), Varför hände det? Hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall, 

Solna: Arbetsmiljöverkets Publikationsservice  

 

Rapporter och artiklar hämtade från Internet 

Arbetsmiljöverket (2009:1), Arbetsskador 2008 - Occupational accidents and work-related 

diseases, hämtad 2010-03-10 

http://www.av.se/dokument/statistik/officiell_stat/STAT2009_01.pdf  

 

Arbetsmiljöverket (2010), ”Arbetsmiljölagen och dess förordning med kommentarer och 

lydelse den 1 jan 2010”. Ändrad 2010-02-16 hämtad 2010-03-16 

http://www.av.se/lagochratt/aml/Arbetsmiljoforordningen.aspx 

 

Jonsson, B (2008), ”Analys av utveckling av dödsfall till följd av olyckor på arbetsplatser”, 

projektrapport. Publicerad 2009-09-01 hämtad 2010-03-10 

http://www.av.se/dokument/Press/projektrapport_dodsolyckor_2008.pdf  

 

Wennberg, Susanne, (2003), ”Är kriminalisering en relevant metod för den kommersiella 

rättens efterlevnad?”, artikel i Juridisk Tidskrift. Hämtad 2010-03-16 

http://www.jt.se.proxy.lnu.se/search.asp PDF-fil 2010-03-14 

Wiklund, Hans-Olof (2010), ”Hårdare straff för arbetsmiljöbrott”, artikel i tidningen 

Arbetarskydd. Publicerad 1 februari 2010 09:51 hämtad 2010-03-11 

http://www.arbetarskydd.se/nyheter/arbetsmiljoratt/lagar_domar/article121589.ece  



  35 

Offentligt Tryck 

Direktiv 

Direktiv 89/391/EEG 

 

Statens Offentliga Utredningar 

SOU 1997:127 Straffansvar för juridiska personer 

SOU 2008:85 Straff i proposition till brottets allvar 

 

Reglering 

Rättegångsbalk (1942:740)  

Strafflagen (1949:1)  

Lag (1951:649) om straff för vissa trafikbrott 

Arbetsmiljölag (1977:1160) 

Arbetsmiljöförordningen (1977:1166) 

Lag (1976:380) om skadeförsäkring  

Brottsbalk (1986:118) 

Förordning (2007:913) med instruktion för Arbetsmiljöverket 

 
Propositioner 

Proposition 1976/77:149 om arbetsmiljölag m.m. 

 

Från Arbetsmiljöverket 

AFS 2001:1 Systematisk arbetsmiljöarbete 

 

Polisanmälningar 

Anmälningsnummer 1400-K62446-08 

 

Rättsfallsförteckning 

 

Hovrätten 

NJA 2007 s.369 

NJA 2004 s 80  

NJA 2004 s 126 



  36 

NJA 2004 s.34 

NJA 1985 s. 909 

NJA 1974 s. 392 

 

Hovrätten 

Nedre Norrlands Hovrätt, mål nr B 1042-09 

Svea Hovrätt, mål nr B 8018-08 

 

Tingsrätten 

Göteborgs tingsrätt, mål nr B-93-06 

Norrköpings Tingsrätt, mål nr B 2409-09 

Uppsala Tingsrätt, mål nr B 5462-06 

Värmlands Tingsrätt, mål nr B 307-07 

Ångermanlands Tingsrätt, mål nr B-2915-08 

 

Övriga rättsfall 

AC 153, 170E-F. Citat i LAW COM No 237 s. 76-77. Citerat från Jönsson, S (2004), s.149 

 

Internetkällor 

http://ne.se/deskriptiv 2010-03-14 
 
Arbetsmiljöverket 
http://www.av.se/omoss/ 2010-02-19 
http://www.av.se/omoss/ 2010-02-19 
http://www.av.se/omoss/eu/ 2010-02-19 
http://www.av.se/lagochratt/ 2010-02-19 
http://www.av.se/statistik/faktarapporter/dodsolyckor.aspx 2010-03-04 
 
 
Europeiska arbetsmiljöbyrån 
http://osha.europa.eu/sv/topics/riskassessment/index_html/step1 2010-03-09 
http://osha.europa.eu/sv/topics/riskassessment/index_html/step2 2010-03-09 
http://osha.europa.eu/sv/topics/riskassessment/index_html/step3 2010-03-09 
http://osha.europa.eu/sv/topics/riskassessment/index_html/step4 2010-03-09 
http://osha.europa.eu/sv/topics/riskassessment/index_html/step5 2010-03-09 
http://osha.europa.eu/en/about 2010-03-09 
 
Åklagarmyndigheten 
http://www.aklagare.se/Aklagarens-roll/Atalsbeslutet/ 2010-03-09 



  37 

Bilagor 

Åklagarmyndigheten, Riksåklagarens kansli ”Sammanställning Jan-dec. 2008 rörande 

brottskod 0391”



  

Bilaga 1 

Vållande till annans död        

Beslutsdatum januari-december 2008      

I samband med trafikolycka eller i trafiken (brottskod 0315)      

Kammare 
Inte 
inleda FU 

FU 
nedläggs 

Ej väcka 
åtal Strafföreläggande Åtalsunderlåtelse Åtal 

Övriga 
beslut Total 

Norrort 0 2 0 0 0 2 1 5 

Västerort 0 1 0 0 0 1 0 2 

Söderort 2 1 0 0 0 1 1 5 

Södertörn 0 1 1 0 0 1 2 5 

Int. Stockholm 0 0 0 0 0 0 0 0 

City 0 2 0 0 0 5 0 7 

Eskilstuna 0 0 0 0 0 0 0 0 

Nyköping 0 0 1 0 0 2 0 3 

Linköping 0 1 0 0 0 4 2 7 

Norrköping 0 0 0 0 0 0 0 0 

Jönköping 0 1 0 0 0 2 1 4 

Växjö 0 0 1 0 0 3 0 4 

Kalmar 0 2 0 0 0 1 0 3 

Södra Skåne 0 0 0 0 0 6 4 10 

Helsingborg 0 0 0 0 0 2 1 3 

Karlskrona 0 1 0 0 0 2 0 3 

Kristianstad 0 2 1 0 0 2 0 5 

Int. Malmö 0 0 0 0 0 0 0 0 

Malmö 0 1 1 0 0 3 0 5 

Borås 0 1 0 0 0 2 1 4 

Halmstad 0 0 0 0 0 1 1 2 

Skövde 0 0 0 0 0 1 0 1 

Uddevalla 0 3 0 0 0 3 2 8 

Int. Göteborg 0 0 0 0 0 0 0 0 

Göteborg 0 0 0 0 0 3 0 3 

Uppsala 0 0 0 0 0 2 1 3 

Karlstad 1 1 1 0 0 1 0 4 

Örebro 0 0 0 0 0 1 0 1 

Västerås 0 0 0 0 0 0 1 1 

Falun 1 1 1 0 0 2 0 5 

Gävle 0 2 0 0 0 1 0 3 

Umeå 0 0 0 0 1 2 0 3 

Luleå 0 0 0 0 0 0 0 0 

Östersund 0 1 0 0 1 0 0 2 

Sundsvall 0 1 1 0 0 2 0 4 

Riksenheten mot korruption 0 0 0 0 0 0 0 0 

Riksenheten för polismål 0 1 0 0 0 0 0 1 

Riksenheten för miljö- och 
arbetsmiljömål 0 0 0 0 0 0 0 0 

Riket 4 26 8 0 2 58 18 116 

I samband med arbetsolycka eller för arbetstagare (brottskod 0391)     

Kammare 
Inte 
inleda FU 

FU 
nedläggs 

Ej väcka 
åtal Strafföreläggande Åtalsunderlåtelse Åtal 

Övriga 
beslut Total 

Norrort 0 0 0 0 0 0 1 1 

Västerort 1 0 0 0 0 0 0 1 

Söderort 0 0 0 0 0 0 0 0 

Södertörn 0 2 0 0 0 0 0 2 

Int. Stockholm 0 0 0 0 0 0 0 0 

City 0 7 0 0 0 0 2 9 

Eskilstuna 0 0 0 0 0 0 0 0 

Nyköping 0 3 0 0 0 2 0 5 

Linköping 0 0 0 0 0 0 0 0 



  

Norrköping 0 0 0 0 0 0 0 0 

Jönköping 0 3 0 0 0 0 0 3 

Växjö 0 2 0 0 0 0 0 2 

Kalmar 0 0 0 0 0 0 0 0 

Södra Skåne 0 8 0 0 0 0 2 10 

Helsingborg 0 0 0 0 0 0 0 0 

Karlskrona 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kristianstad 0 0 0 0 0 0 0 0 

Int. Malmö 0 0 0 0 0 0 0 0 

Malmö 0 0 0 0 0 0 0 0 

Borås 0 0 0 0 0 0 0 0 

Halmstad 0 0 0 0 0 0 0 0 

Skövde 0 2 0 0 0 0 0 2 

Uddevalla 0 4 0 0 0 0 0 4 

Int. Göteborg 0 0 0 0 0 0 0 0 

Göteborg 1 6 0 0 0 0 0 7 

Uppsala 0 3 0 0 0 1 2 6 

Karlstad 0 1 0 0 0 1 0 2 

Örebro 0 2 0 0 0 0 1 3 

Västerås 0 2 0 0 0 0 0 2 

Falun 0 0 0 0 0 0 0 0 

Gävle 0 2 0 0 0 0 0 2 

Umeå 0 1 0 0 0 0 0 1 

Luleå 1 3 0 0 0 0 0 4 

Östersund 0 2 0 0 0 1 0 3 

Sundsvall 0 0 0 0 0 0 0 0 

Riksenheten mot korruption 0 0 0 0 0 0 0 0 

Riksenheten för polismål 0 0 0 0 0 0 0 0 

Riksenheten för miljö- och 
arbetsmiljömål 0 0 0 0 0 0 0 0 

Riket 3 53 0 0 0 5 8 69 

 


