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Onsdagen den 19 augusti 1981 kl. 14
Sektionsmöte

Arbetsmiljön —
ansvarsplacering och sanktioner

Referat, se bilaga 7 (del II, s. 53)

Debattledare: Professor TORE SIGEMAN, Sverige

Debattledaren, professor TORE SIGEMAN, Sverige:

Overläggningsämnet för det här mötet har formulerats "Arbetsmiljön —
ansvarsplacering och sanktioner", och vårt ämne avser alltså den utomor-
dentligt viktiga frågan om vilka medel som skall användas för att åstadkom-
ma säkra och sunda förhållanden på arbetsplatserna. Vi skall koncentrera
diskussionen på de medel som sanktionssystemet innefattar: hur påföljderna
för överträdelse av arbetsmiljönormer bör utformas och hur ansvaret skall
placeras. En rapport har utarbetats av referenten, generaldirektören Gun-
nar Danielson från Sverige. Rapporten har utsänts till mötesdeltagarna
tillsammans med ett papper med förslag till diskussionsfrågor som jag har
upprättat.

Den ursprungligen utsedde korreferenten, departementschef Hallgrimur
Dalberg, har blivit hindrad att medverka och i hans ställe har med relativt
kort varsel inträtt hæstaréttarlögmaður Guömundur Ingvi Sigurðsson från
Island. Vi tackar honom för hans beredvillighet att inträda med detta korta
varsel.
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Generaldirektör GUNNAR DANIELSON, Sverige:

Det är ju så att arbetsmiljön har stått i ett osedvanligt starkt ljus under 70-
talet. Det var den, kan man säga, andra stora miljörörelsen. 60-talet var
framför allt dominerat av den yttre miljön; Rachel Carsons bok om den tysta
våren väckte människor till liv. När fåglarna inte längre sjunger, då frågar
man sig om något är på tok. I dess följe kom väldigt snabbt en debatt om
arbetsmiljön, delvis en sammankoppling närliggande den som gällde den
yttre miljön, nämligen frågan om kemikalier, kemiska ämnen och dess
påverkan på människan. Och under 70-talet har det varit en intensiv
utveckling på det här området i Norden. Samtliga de nordiska länderna har
i en eller annan form reviderat sin lagstiftning. De flesta har fått helt nya
lagar. Detta arbete har skett i mycket nära nordiskt samarbete, både for-
mellt men framför allt informellt. Och jag vill gärna betyga den stora glädje
vi har känt att kunna mötas på nordisk basis och här diskutera frågorna. Det
har varit lätt därför att vi har i många stycken ett mycket liknande synsätt
när det gäller de här frågorna, och vi kan väl säga att vi här i Norden har i
stor utsträckning också varit pådrivande när det gäller den miljödebatt som
sedan har gått vidare utanför Nordens gränser. Kanske 70-talet kommer att
framstå som en alldeles och något isolerad företeelse i det här sammanhang-
et. Det är väl ofrånkomligt att det kärvare ekonomiska klimatet som nu
inträtt har gjort att man kanske far se till att för tiden framöver mera
konservera de ställningar man har nått än att gå vidare. Detta inte sagt i
någon pessimistisk mening. Jag tror att vi den vägen också i framtiden kan
få många nya förbättringar. Arbetsmiljön, det är vår tillvaro i arbetslivet i
väldigt många skiftande former, och vad vi framför allt har kommit under-
fund med är att vi under generationer egentligen inte alls i den utsträckning
som vi borde har ägnat oss åt att se till de problem som möter vår hälsa och
säkerhet här. Det har varit en väckelse ur många synpunkter, och det har
varit nya avstamp i de här frågorna.

Arbetarskyddslagstiftningen, arbetsmiljölagstiftningen, är ett av medlen
att nå målet, nämligen hälsa och säkerhet i arbetslivet. Och kanske har litet
mer kommit till under 70-talet, vad vi enkelt kan uttrycka med trivsel och
välbefinnande och meningsfylldhet i vårt arbetsliv — i den mån det går att
nå detta genom lagregleringar.

Nu är det så, att egentligen är det ämne vi diskuterar här i dag och den
utgångspunkt vi har bara en del av den problematiken. Det är lagstiftning
och framför allt en del som berör själva sanktionssystemet vi här skall
diskutera. Jag är angelägen att peka på att utgångspunkten för arbetsmil-
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jöarbetet egentligen är varken lagreglering eller sanktionssystem. Utgångs-
punkten är miljön som sådan, att genom olika medel ilå fram till goda
förhållanden i vårt arbetsliv. Det finns gamla traditioner, goda traditioner, i
alla nordiska länder med en frivillig samverkan mellan arbetsmarknadens
parter om gemensamma ansträngningar i olika former för att nå dessa mål.
Och målet är kanske i första hand inte att tvinga fram förändringar utan att
skapa möjligheter och finna medel att nå förbättringar, att identifiera pro-
blemen och att söka finna ut hur man ska lösa dem. Jag har ju väldigt svårt
att tro att någon i det här landet önskar att man skall i arbetslivet utsättas
för faror och risker som går att undvika. Problemet är hur vi skall kunna
fånga in dem. Och de metoder man då har använt är just att fa fram mera
vetande, bl.a. via forskning, information och utbildning. Vi har också för-
sökt skapa handlingsmönster för hur vi ska bete oss i vår verksamhet. Ett
problem är till exempel det här podiet som har ett trappsteg. Går man
baklänges i sin nervositet, så trillar man ner här. Om man inte hade haft det
här trappsteget, kanske vi skulle kunna förebygga att jag eller någon annan i
framtiden faller från podiet. Ett annat problem är belysningen; vi hade
ljuset litet för starkt på oss här i panelen, det kände vi. Gamla svenska
traditioner säger att de anklagade skall sitta med ljuset i ögonen; så byggde
man våra tingssalar förr i tiden. Men vi lyckades mildra ljussättningen
innan vi kom igång. Allt detta ligger alltså i begreppet att skapa en god
arbetsmiljö. Och vägarna kan då vara att just få fram vad som skapar faror.
Fall i olika former orsakar enligt vår statistik 30 % av alla olyckor för
närvarande i Sverige.

Ja, det är alltså ett sätt att skapa vetande och underlag för lagstiftning,
som alltid när man skall bygga upp ett samhälle. "Land skall med lag
byggas" står det någonstans, vi brukar citera det ur Upplandslagen. Som
gammal lundensare förstod jag ganska snart att ingen upplänning kunde ha
hittat på det. Alldeles riktigt, det är hämtat från Den jydske lov från 1241.
Med lov ska Du land bygge eller något sådant sa man, men det var också ett
bevis på gott nordiskt samarbete en gång i tiden.

Med lag försöker vi ge regler för hur vi skall nå vårt mål, och de lagar som
vi har kommit fram till här i Norden har i mycket en gemensam struktur.
Det är rambetonade lagar, alltså ganska få detaljbestämmelser i den lag som
våra parlament antar. De anger målsättningen med arbetsmiljön, att den
som man säger i den svenska lagstiftningen skall vara tillfredsställande med
hänsyn till tekniken och den sociala utvecklingen. Lagstiftningen anger vem
som är ansvarig i olika former, hur man skall samarbeta, till exempel i
skyddskommittéer, och hur man genom skyddsombud och tillsynsmän och
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andra former skapar goda förutsättningar för en god arbetsmiljö. I lag anges
också hur man skall organisera den offentliga tillsynen, vilka sanktioner
man skall ha, och här kommer vi alltså närmare in på vårt område. Jag vill
genast först framhäva en stor likhet i de nordiska lagarna på detta område.
Det finns en specialorganisation i samtliga länder för att vaka över arbets-
miljön. Vi har en yrkesinspektion, ett arbeidstillsyn, där vi kan organisera
vår verksamhet och där staten såsom övervakare går in, kanske inte i första
hand för att kontrollera att lagen efterföljs utan för att vägleda, att föra ut
budskapen och att ge råd. I Sverige är det uppbyggt på det sättet att landet
— på samma sätt som i övriga Norden — är indelat i ett antal distrikt med en
liten partssammansatt styrelse för varje. Den mera detaljerade lagreglering-
en utfärdas normalt på central nivå, inte i riksdagen eller parlamenten, utan
av regeringarna, i något land av den centrala förvaltningsmyndigheten. I
Sverige är det arbetarskyddsstyrelsen som svarar för den lagstiftningen.
Man kan faktiskt säga att det är en lagstiftning i hög grad, och den sker i
mycket nära och intensiv samverkan med arbetsmarknadens parter, alltså
fackföreningar, fackförbund, arbetsgivarorganisationer, hela vägen fram till
de slutliga besluten.

I denna ramlag finns vissa regler fastslagna som är av betydelse för
dagens diskussion. För det första, vem har ansvaret för att arbetsmiljön blir
godtagbar? Ja, det är egentligen många som ansvarar för arbetsmiljön också
enligt lagstiftningen. Det är både arbetsgivare och arbetstagare, det är
tillverkare, det är uthyrare i många sammanhang och det är leverantörer,
som skall se till att det inte skapas onödiga hälsorisker eller andra faror i
arbetslivet. Men den som huvudansvarig klart utpekade är arbetsgivaren. I
det arbetsrättsliga förhållandet finns en reglering hur arbetsgivare och
arbetstagare skall samarbeta, men det är arbetsgivaren som är ansvarig för
att förhållandet är tillfredsställande. Nu går ju i varje fall den svenska
lagstiftningen litet längre. Den skyddar inte bara arbetstagarna utan också
arbetsgivaren och ensamföretagarna. Den utveckling som har skett gör att
regleringen täcker hela arbetsgivet, till och med elever i skolor. Den täcker
faktiskt även den militära verksamheten, i varje fall i nuvarande former
under fredstid, dock med vissa begränsningar, och fienden är under alla
omständigheter aldrig inräknad i skyddet, som bara gäller de egna styr-
korna. Jag måste ibland påpeka det för häpna utlänningar. Där finns alltså
utgångspunkten för ansvaret och då kan man gå litet vidare.

Vad har vi för möjligheter att se till att man lever upp till sitt ansvar?
Utgångspunkten är att man gör det via en övertygelse, via den väg vi
arbetar fram, men utgångspunkten är ändå den att det kan finnas fall där
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det behövs ingripande från offentliga myndigheter, och då har vi till att
börja med en förvaltningsrättslig form som också är likartad i alla de
nordiska länderna. Vi har möjligheter för tillsynsmyndigheterna, alltså
yrkesinspektionen, att utfärda föreläggande eller förbud och direkt ange för
den enskilde företagaren vad som krävs för att han skall fortsätta sin
verksamhet. Det är mycket långtgående krav som där kan ställas upp, och
botemedlet eller remediet kan då vara det att om man inte följer de här
föreläggandena så kan man stoppa hela företaget. Det är alltså oerhört
långtgående administrativa ingripanden, och det är, skulle jag vilja säga,
ryggraden i det svenska systemet. Det är där vi i första hand skall sätta in
våra ambitioner därför att på det sättet kan man förebygga att någonting
händer. Olyckorna är egentligen dåliga utgångspunkter för vårt arbete. De
skulle ju egentligen aldrig ha inträffat utan det är dem vi söker förebygga
genom denna organisation, som i det enskilda fallet kan utfärda påbud.
Straffet är ju en i samhället ofta använd form för att driva fram följsamhet
till lagens bud. Om man inte följer de här påbuden, de här kraven som har
ställts upp i de enskilda fallen, kan man alltså åtalas vid allmän domstol och
fällas till böter eller fängelse. Om däremot ett föreläggande eller förbud är
förenat med vite, blir ju i första hand remediet att man vid allmän domstol
låter döma ut vitet. Vitet har ju också den förtjänsten att det kan riktas
direkt mot juridiska personer, inte bara mot enskilda, och det kan också
riktas mot kommuner och landsting, vilket många gånger väl kan behövas.
Däremot anses det inte gå lika bra att förelägga statliga arbetsgivare vite,
vilket man kan beklaga — låt vara att man själv är en sådan.

Vid sidan av detta har vi de direkta straffbuden. I den svenska arbetsmil-
jölagen är ganska få bestämmelser straffsanktionerade, men arbetarskydds-
styrelsen har möjligheter att i sin normgivning föreskriva påföljder, och
detta sker också. I den pågående utbyggnaden av vårt föreskriftsystem
kommer de här frågorna allt oftare upp. En klar utgångspunkt är att
straffbuden måste vara knutna till mycket tydliga gärningsbeskrivningar.
Jag kan för min del inte se att det ur några synpunkter är riktigt och
praktiskt att ha suddiga vårdslöshetsrekvisit, allmänt formulerade i en
sådan här lagstiftning. Däremot kan man direkt skjuta in sig på faktiska,
tekniska och andra saker, som går att reglera den här vägen. Detta gör att de
här påföljderna i sanktionssystemet i själva verket är ytterligare en supple-
menterande del. Det är visserligen inte huvuddelen av vårt sanktionssystem,
vill jag än en gång betona, utan en supplementerande del.

När det gäller frågan vem som skall fällas till straff enligt olika straffbud
spelar inte bara de specialregler vi här talar om in utan det kan även bli
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aktuellt att pröva brott mot brottsbalken. Brottsbalken regiererar ju när vi
vållar en annans död eller en svår kroppsskada. Det finns andra faror, t ex
spridande av gift och allmänfarlig vårdslöshet, som direkt är tillämpliga på
förhållanden i arbetslivet. Därvid ar fråga om att fånga in vem som är den
ansvarige, den som med andra ord bär arbetsmiljöansvaret. Normalt är det
arbetsgivaren som har varit den direkta eller bakomliggande orsaken i
någon form, men arbetsgivaren är alltid ett mycket vitt begrepp. Den
svenska lagen innehåller numera ingen definition av arbetsgivarbegreppet.
Fram till 1974 hade vi ett strikt ansvar för den som var arbetsgivare, och
arbetsgivaren betraktades ganska formellt såsom den högste ansvarige. Han
kunde fallas till ansvar för vad som inträffade, oberoende av om han själv
kunnat överblicka vad som egentligen försummats. Det var alltså verkstäl-
lande direktören i det privata företaget, det var generaldirektören i ett
statligt verk. Och det senare var ju inte så lämpligt, det kunde vi ju förstå,
och därför blev det så småningom en ändring från 1974. Den ändringen
innebar i själva verket ett närmande till de regler som i övrigt gäller i sådana
här sammanhang, framför allt beträffande brott mot brottsbalken, där man
direkt söker upp den som i det enskilda fallet är den skyldige. Vem är det
som har vållat det hela, vem är den ansvarige som man enligt lagstiftningen
skall falla för den aktuella försummelsen? Men utgångspunkten är att om
man delegerar, vilket man då gör i det vanliga arbetslivet, så skall man ge
den till vilken vissa skyldigheter delegeras möjligheter och befogenheter att
leva upp till delegationen. Man kan inte som verkschef eller verkställande
direktör säga till någon medarbetare: "Nu skall Du se till att ingen skadas
här punkt och slut". Man måste ge honom de medel i hand som behövs för
att klara detta i form av både kunskaper, befogenheter och ekonomiska
resurser. Om så inte sker, faller ansvaret tillbaka på den högre chefen.

Ja, detta är alltså huvudinnehållet i den svenska lagstiftningen. Jag har
talat ganska mycket om olika metoder för att nå fram till målet. En är ett allt
starkare rättsmaskineri, det gäller alla nordiska länder. Mycket långtgående
befogenheter ges de förvaltningsmyndigheter som är inkopplade, vilket ock-
så medför svåra avgöranden för domstolar, åklagare och andra inblandade.
Det ökade intresset för arbetsmiljö har också inneburit att vi har haft
anledning att se över rättssäkerheten på det här området, och för att
anknyta till inledningsanförandet som vi hörde tidigare under juristmötets
öppnande, så tror jag i högsta grad att här behövs jurister för att garantera
rättssäkerhet och vidareutveckling. Det är faktiskt så att det i viss mån kan
ses som en parodox att vi — samtidigt som vi än mer har närmat avgörandet
i den här frågan till folket genom att folket deltar i avgörandena i många



Arbetsmiljön — ansvarsplacering och sanktioner 109

instanser och utarbetar rättssystemet - behöver jurister för att hjälpa till
och vägleda oss i olika sammanhang. Det behövs också kunskaper om de här
frågorna hos bland annat åklagare, domare och poliser, Jag har därför med
mycket stor glädje kunnat konstatera, att i varje fall i Sverige har det visats
mycket stort intresse från olika myndigheters sida att medverka till att
sprida kunskap och kännedom om arbetsmiljöfrågor bland dem som är
delaktiga.

Hæstaréttarlögmaður GUÐMUNDUR INGVI SIGURDSSON, Island:

Den anmeldte korreferent ved dette sektionsmøde var departementschef
Hallgrimur Dalberg fra Island. Han måtte melde forfald for kort tid siden,
som ordføreren allerede har forkyndt. Jeg synes, det var synd, at han ikke
kunne møde, da han er et af Islands store navne på dette område, som her
skal diskuteres.

Referenten har belyst diskussionsemnet meget godt, Andet var ikke at
vente, da referenten, ifølge hvad jeg forstår, er en af Nordens autoriteter på
dette område, og man har fortalt mig, at hvad han ikke ved om arbejdsmiljø
og ansvarsplacering og sanktioner, er ikke umagen værd at tale om. Lov om
arbejdsmiljø og om arbejdsbeskyttelse er den slags, som de fleste mennesker
kan være enige om, da hovedformålet med en sådan lov er at værne om den
arbejdende befolknings liv og helbred, hvad enten de er arbejdstagere eller
arbejdsgivere. Referenten påpeger, at man igennem den sidste snes år i
stigende grad har oplevet en forøget interesse for arbejdsmiljøet, som har
resulteret i nye lovgivninger i de nordiske lande, i Danmark i 1975, i Norge
1977, i Sverige samme år, og i Island 1980. I Finland har man en lov fra
1958, men som er blevet underkastet ændringer i løbet af de sidste år. Uden
tvivl er der mange årsager til denne store interesse for arbejdsmiljøet.
Hoveddrivkraften må være selve arbejdsbevægelsen. Arbejdsbevægelsen har
til alle tider måttet kæmpe selv for sine kår. Initiativet til reformer kom fra
den, og det samme må gælde reformer vedrørende arbejdsmiljøet. Da ar-
bejdsbevægelsen, de ansattes organisationer i stigende grad gav arbejdsmil-
jøproblemer præference i deres kamp for bedre kår, så kom fler fart i disse
ting, og som følge deraf vågnede politikernes interesse med påfølgende
lovgivning om disse problemer.

Referenten påpeger, at de nordiske landes samarbejde om arbejdsmiljø og
arbejdssikkerhed har stået længe og er vokset med årene, ikke mindst med
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tilkomsten af Nordisk Embedsmandskomite for arbejdsmiljøspørgsmål, der
blev oprettet for 8 år siden på Nordisk Ministerråds initiativ. For Island, det
nordiske land, der absolut har mindst erfaring på dette område, er det
overordentlig vigtigt at deltage i dette samarbejde. Nordisk Ministerråd og
Nordisk Råd har godkendt et program om de nordiske landes samarbejde,
hvor der tilsigtes en forøget harmoni i landenes arbejdsmiljøbestemmelser.
Dette samarbejde tager selvfølgelig sigte på en bedre benyttelse af de specia-
lister og anden arbejdskraft, der er til stede. Den gensidige strøm af oplys-
ninger vedrørende opnåede erfaringer og resultater af undersøgelser er i
bogstavelig forstand uvurderlig.

Det er dog ikke alene offentlige myndigheder og nordiske institutioner,
der har voksende samarbejde vedrørende arbejdsmiljøproblemer og ar-
bejder på en indbyrdes harmonisering af lovgivningen på dette område.
Arbejdsmarkedets hovedorganisationer i de nordiske lande har i de sidste år
også stærkt forøget deres samarbejde om disse spørgsmål, hvilket kun er af
det gode.

I Island har vi haft et lovbundet sikkerhedstilsyn med arbejdspladser i
over 50 år. Den første lov vedrørende disse love om tilsyn med fabrikker og
maskineri trådte i kraft i året 1928. Denne lov var meget ufuldkommen og
omfattede et meget afgrænset område, men til trods for dette var det ikke før
i 1952, at den blev afløst af en ny lov, loven om sikkerhedsforanstaltninger
på arbejdspladser. Denne lov, der faktisk var den første spire til en islandsk
lovgivning om arbejdsbeskyttelse, var en rammelov. Ifølge den var statens
sikkerhedstilsyn grundlagt. Tilsynet havde opsyn med, at bestemmelser og
regulativer ifølge loven blev overholdt. Revision af denne lov påbegyndtes i
1971. I det islandske erhversliv er der i den sidste snes år sket store
forandringer og fremskridt, både teknisk og på anden måde, således som de
fleste andre steder i verden. På samme tid er der i Island som andre steder i
verden fremkommet en voksende interesse hos alle samfundsklasser for
forøget sikerhed og forøget hygiejne på arbejdspladser, og denne interesse
har i de sidste 10 år presset på med en revision af loven fra 1952, som
resulterede i vores ny lov fra 1980, som jeg allerede har nævnt.

Den islandske arbejdsmiljølov er en typisk rammelov, der bestemmer, at
den detaljerede udførelse af loven skal ske med regulativer, regler og direk-
tiver, som ministeren fremsætter. Det behøves næppe at pointere, at forbille-
det til den islandske lov er de skandinaviske love, især den danske og norske
lov. Loven omfatter ikke søfart eller luftfart, for hvilket der gælder specielle
love, og heller ikke gængs husholdningsarbejde i private hjem. Den omfatter
derimod både kontorarbejde og arbejde i landbrug, der ikke var under



Arbetsmiljön — ansvarsplacering och sanktioner 111

tilsyn. Den islandske lov trådte i kraft i 1981, den 1. januar. Det kan ikke
siges, at man har til dags dato høstet megen erfaring om lovens adaptabili-
tet. Arbejdstilsynet er af den mening at den effektiveste måde til at få
arbejdsgiveren til at efterfølge tilsynets direktiver er at standse en virk-
somhed. Det er en drastisk indgriben i virksomhederne, men selvfølgelig
bruger man ikke sådanne stærke midler, med mindre andre midler ikke har
givet resultat. Hvis faren er akut, så betænker man sig ikke på at lukke
virksomheden. Loven møder modstand fra arbejdsgiverne, som føler sig
usikre over den store magt, loven giver arbejdstilsynet, især når man skal
operere med et så unøjagtigt begreb som et godt arbejdsmiljø. Arbejdsgi-
verne spørger, hvad er et godt arbejdsmiljø? Og de får ikke nogen klar
definition, hvad man kan godt forstå, da vor kundskab om farer og helbred
stadig forandres og forøges. Begrebet arbejdsmiljø indebærer et mangfoldigt
sammenspil mellem en mængde materielle faktorer og mere eller mindre
indbyrdes afhængige handlinger, som det er vanskeligt at harmonisere

Ifølge loven om arbejdsmiljø skal de virksomheder, som loven dækker,
betale i statskassen præmie, som skal inkasseres sammen med ulykkesforsik-
ringspræmie. Disse penge, som man inkasserer på denne måde, skal bruges
til at dække den bekostning, som fbrårsages af loven. Fra arbejdsgivernes
side har man fremført, at det ikke er retfærdigt, at de alene skal dække
bekostningen. Det ville være mere retfærdigt, hvis alle deltog i at dække
bekostningen, da det jo er i alles interesse at værne om liv om helbred — det
angår hele samfundet. Arbejdsgiverne er også utilfredse med de store om-
kostninger, som forårsages af arbejdstilsynets krav om forandringer på
arbejdspladserne. Man har ville formindske følgerne af disse omkostninger
ved at indføre i loven provisoriske bestemmelser om, at Islands Central-
bank er pligtig at yde pengelån til de virksomheder, som har bekostet
forandringer ifølge arbejdstilsynets krav. Men pengelån skal jo tilbagebe-
tales, og i Island er der ikke nuomstunder mulighed for at få billige penge-
lån.

Da jeg har omtalt arbejdsgivernes betænkeligheder, er det ikke af vejen at
nævne en dom fra Islands Højesteret, som blev afsagt i 1957, ganske vist i
den ældre arbejdsmiljølovs gyldighedsperiode. Anledningen til sagen var, at
en pige skadedes ved en arbejdsulykke i februar 1948. Hun anlagde sag mod
arbejdsgiveren og fik sig tildømt erstatning med dom fra Reykjaviks Byret.
Denne dom blev ikke appelleret. Derimod anlagde arbejdsgiveren sag mod
Finansministeriet og krævede tilbagebetaling af den ham pålagte erstatning.
Ifølge inspektionsattester fra fabriks- og maskineritilsynet blev arbejdsgive-
rens maskineri undersøgt i august—oktober 1947. Efter den første inspektion
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forlangte tilsynet nærmere specificerede forbedringer, men efter den påføl-
gende inspektion gav tilsynet attest om, at udrustningen var i god orden.
Arbejdsgiveren begrundede sit krav med, at han burde have kunnet stole på
denne attest. Han havde derfor været sikker på, at udrustningen på enhver
måde var lovlig. Efter ulykken viste det sig, at attesten havde været forkert
og ikke i overensstemmelse med loven. I byretten blev statskassen frifundet.
For Højesteret blev denne dom stadfæstet, og følgende blev sagt i dommens
præmisser:

"En arbejdsgiver har pligt til et eget initiativ at udruste sine maskiner og deres
tilbehør, således at hans funktionærers sikkerhed er betrygget så godt som muligt, og
arbejdsgiveren er derfor ansvarlig for erstatninger for ulykkestilfælde, der forårsages
af utilstrækkelig røgt af denne pligt. Lovbestemmelsen om tilsyn med fabrikker og
maskiner tager sigte på at forøge almen sikkerhed på arbejdspladser, men for-
mindsker på ingen måde arbejdsgiverens pligter. Appellanten kan derfor ikke gen-
kræve statskassen om erstatning, som han har behøvet at udrede på grund af fejlagtig
udrustning af sit maskinen, selv om tilsyn fra statens side ikke har været gjort med
den skyldige omhyggelighed.

Med disse anmærkninger blev dommen stadfæstet. Selvfølgelig bør denne
dom anses at have principiel betydning, hvad angår arbejdsgiverens selv-
stændige ansvar for erstatning for ulykkestilfælde, der forårsages af ufuld-
komment udstyr og maskineri på arbejdsstedet.

Det er blandt andet korreferentens rolle at give en kritisk analyse eller
vurdering af referentens theser og synspunkter, gerne med fremsættelse af
antitheser og stilling af kontroversielle spørgsmål vedrørende diskussions-
emnet. Loven om arbejdsmiljø er af den slags, som jeg allerede har poin-
teret, at det er umuligt andet end at slutte sig fuldstændigt til loven, hvad
den står fqr, og hvad den tilstræber, som jo er meget agtværdigt og har den
største betydning for hele samfundet. Man har givet megen magt til arbejds-
tilsynet, som opererer på et meget stort og vidtrækkende område. Det må
beskæftige sig med meget forskellige og vanskelige problemer. Arbejdstilsy-
nets beslutninger, for eksempel beslutning om at lukke en virksomhed, kan
have skæbnesvangre konsekvenser. Det er derfor af den største betydning, at
de ansatte hos arbejdstilsynet er godt kvalificerede, at de kan udøve deres
magt på en retfærdig og sagkyndig måde. Måske har jeg i min rolle som
korreferent skuffet nogle af mine mere agressive tilhørere, da jeg ikke har
stillet nok kontroversielle spørgsmål eller antitheser, men grunden er jo som
allerede anført, at jeg kan ikke andet end erklære en fuld tilslutning til sådan
en positiv lovgivning, som loven om arbejdsmiljø er.
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Højesteretsdommer JØRGEN GERSING, Danmark:

Jeg vil gerne tage mit udgangspunkt i, om de bestræbelser, man har gjort sig
på det strafferetlige område, har haft nogen effekt i den retning, at ulykkerne
er gået ned. Og herom vil jeg straks sige, at det har jeg ingen anelse om, men
jeg tror det ikke.

Direktoratet for Arbejdstilsynet, der i Danmark er den instans, der vare-
tager administrationen af arbejdsmiljølovgivningen, har her i 1981 udgivet
en oversigt over de domme, der er afsagt i Danmark i femåret fra 1975 til
1980 i arbejdsmiljøsager. Jeg tror, jeg med nogle ganske få tal kan sætte
disse spørgsmål i et passende relief. Man oplyser, at man i 1979 har
foretaget godt 62 000 uanmeldte inspektioner af virksomheder. Disse inspek-
tioner resulterede i 35 000 påbud. Det vil sige situationer, hvor reglerne har
været overtrådt i en sådan grad, at man mente det rigtigt at give et påbud
om, at forholdet skulle lovliggøres. Kun i 128 sager ud af de 35 000 har man
anmodet påtalemyndigheden om at rejse tiltale. På den baggrund så tror
jeg, at man med rimelig god sikkerhed kan sige, at det er nøjagtig, som
referenten beskrev det: Dette er ikke i første række noget strafferetligt
problem. De strafferetlige sanktioner er noget, som man vel finder nødven-
digt, og som her og der i alvorlige situationer kan have deres effekt, men det
er ikke nogen afgørende faktor ved realisationen af lovens formål. Jeg tror, at
det arbejde, der udføres i sikkerhedsorganisationerne med repræsentanter
for arbejdstagerne og for arbejdsgiverne, har langt større effekt. Jeg tror
også, at det arbejde, som nu efterhånden bliver etableret gennem
bedriftssundhedstjenesten, får en forebyggende virkning, som er meget,
meget større end den generalpræventive virkning, der kan ligge i straffereg-
ierne.

Det andet punkt, jeg ville kort berøre, drejer sig om, hvor man skal
placere straffeansvaret. Der kan jeg oplyse, at der i Danmark, hvor man jo
har hjemmel til at straffe arbejdslederne, kun blev rejst tiltale mod 17
arbejdsledere i de 128 sager.

Og endelig til slut. Juristens rolle på dette område er overordentlig vigtig.
Det gælder nemlig om at få udarbejdet reglerne præcist, ikke alene af
strafferetlige grunde, men virksomhederne har jo også krav på at vide,
hvordan de skal indrette sig.

8-23-636
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Förbundsjurist KERSTIN GUSTAFSSON, Sverige:

Gunnar Danielson ger en sådan idyllisk bild av arbetsmiljöarbetet på svens-
ka förtag. Visst har samarbetet mellan arbetsgivare och arbetstagare stor
betydelse, men trots allt är det många problem som arbetstagarna inte kan
få lösta om de inte kan sätta någon press på arbetsgivaren. Ett bekymmer i
Sverige idag är, att det ofta tar så lång tid från det att ett problem blir
upptäckt ute på en arbetsplats, till dess yrkesinspektionen ingriper med ett
föreläggande eller förbud. Det beror väl till en del på att yrkesinspektionen
har bristande resurser och på att man från inspektionens sida ofta vill gå
väldigt varligt fram. Men det beror säkert också på att de lagregler och
föreskrifter som idag ligger till grund för beslut om förelägganden och
förbud är vagt formulerade. Det är svårt att få grepp om vad de i verklighe-
ten står för. Det blir stora diskussioner ute på arbetsplatserna, och bristen
på preciseringar gör att bestämmelserna sedan tolkas olika i de skilda
yrkesinspektionsdistrikten. Ofta är det den enskilde inspektörens bedöm-
ning som blir avgörande när inspektionen kopplas in. Yrkesinspektions-
nämnderna, som sedan har att fatta beslut efter inspektörens rapport, är i
sin tur mer eller mindre, mest mindre, benägna att ingripa med föreläggan-
den och förbud. Det kan ta flera år innan beslut fattas om ett föreläggande; i
varje fall finns det en hel del fall där det tagit så lång tid. Ofta försöker
yrkesinspektionen alltför länge att tala arbetsgivaren till rätta, innan den ger
ett föreläggande. Om arbetsgivaren sedan överklagar beslutet, vilket han
ofta gör, drar det ut ytterligare på tiden. Jag bortser här från att yrkesin-
spektionsnämnderna kan besluta att ett föreläggande eller ett förbud skall
gälla utan hinder av att beslutet överklagas. I en hel del fall upphävs också
yrkesinspektionens beslut av arbetarskyddsstyrelsen, som ofta gör en snä-
vare tolkning än inspektionerna, och det medför i sin tur att inspektionerna i
fortsättningen blir ännu mera rädda för att använda sig av sina lagliga
befogenheter.

I den nya arbetsmiljölagen har man utvidgat möjligheterna för arbetar-
skyddsstyrelsen att utfärda straffsanktionerade föreskrifter. Den möjligheten
används inte i någon större utsträckning. Gunnar Danielson säger i sin
uppsats att straffsanktionerade föreskrifter i första hand skall användas för
att straffbelägga handlingar som är av typ ordningsförseelser. I motsats till
Gunnar Danielson tror jag, att straffsanktionerade föreskrifter skulle kunna
ha en uppgift att fylla även i andra fall. Att en bestämmele är straffsanktio-
nerad har säkert en allmänpreventiv effekt. Genom att ha en bas av straff-
sanktionerade föreskrifter skulle inte minst skyddsombuden få en fastare
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grund att stå på. Då bestämmelser som är straffsanktionerade måste få en
mera koncis utformning skulle det förhoppningsvis bli lättare för alla inblan-
dade att fastställa vilka åtgärder som måste vidtas. Reglerna skulle i bästa
fall bli självverkande och på så sätt spara en hel del arbete för yrkesinspek-
tionerna. Givetvis lämpar det sig inte med straffsanktionerade föreskrifter i
alla sammanhang, men just när det gäller grundläggande krav, inte minst
beträffande kemiska hälsorisker, kunde straffbestämmelser vara till hjälp.
Även om jag tror att själva lagföringen mera än straffets storlek skulle ha en
avhållande verkan, menar jag att det skulle behövas en form av förstärkning
på sanktionssidan och där skulle enligt min uppfattning företagsböter kunna
fylla en funktion. Sådana skulle i första hand drabba juridiska personer och
kunna anpassas till deras ekonomiska bärkraft. Jag tror att det skulle vara
lättare att förverkliga ett sådant system än ett system som bygger på att man
förverkar den eventuella vinst som ett företag gör på att inte vidta de
skyddsåtgärder som behövs. Eftersom arbetsdagarna i varje fall inte idag
har någon möjlighet att i större utsträckning påverka företagens ekonomiska
beslut, tror jag för min del att de skulle vara mest hjälpta av en fast grund i
form av flera straffsanktionerade foreskrifter och ett sanktionssystem, där
straffet var anpassat efter företagens ekonomiska bärkraft.

Vicehäradshövding KARL JOHAN HULDÉN, Finland:

I det papper, som ordföranden skickade ut före det här mötet, frågade han
bland annat om det förekommer differentiering av försäkringspremier på
grundval av skadefrekvensen. För Finlands del kan denna fråga besvaras
med ett rungande ja, och jag skall i korthet redogöra för det finska systemet.
Det kanske också först bör nämnas, att i Finland sköts olycksfallsförsäkring-
en, det vill säga den obligatoriska lagstadgade olycksfallsförsäkringen, fort-
farande av privata försäkringsbolag. Staten har alltså inte tagit över och har
veterligen inte för avsikt att göra det heller.

Systemet är för det första så uppbyggt, att vi har en yrkesförteckning
omfattande i dag ungefär 1 000 yrken. Dessa 1 000 yrken är fördelade på 12
riskklasser på basen av den risk, som föreligger inom vederbörande yrke.
Premien för var och en av dessa 12 riskklasser fastställs årligen på grundval
av skadestatistiken för varje riskklass. Jag kan nämna, att premierna är
tämligen differentierade. För ögonblicket är premien i riskklass 1, alltså den
lindrigaste, ungefär 3 promille av lönesummorna som arbetsgivaren erläg-
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ger. I riskklass 12 är premien över 10 procent av lönerna. Det här är
emellertid bara en del av systemet. Alla större och medelstora arbetsgivare
"specialtarifferas". Det betyder, att deras premie fastställs efter företagets
egen skadestatistik så, att majoriteten av alla arbetstagare i Finland är
tryggade med en försäkring, vars premie är fastställd för företaget speciellt.
Jag kan i det här sammanhanget nämna, att vår lag om olycksfallsförsäkring
uttryckligen föreskriver att premien skall motsvara den försäkrade risken. Vi
skulle alltså inte kunna slå ihop våra yrken till en eller två riskklasser och ta
en premie, som inte skulle motsvara riskerna så bra som riskklasserna i det
nuvarande systemet gör.

Såvitt jag vet råder det fullständig tillfredsställelse med det här systemet i
Finland. Jag har inte hört någon yrka på ändring av det. Jag skulle vilja
tillägga, att tanken bakom vårt system är den, att risken i ett bestämt yrke ju
på sätt och vis är en produktionskostnad för de företag, som bedriver denna
speciella verksamhet. Det är ganska orimligt att ett mycket riskabelt företag
skall betala samma premie som ett helt ofarligt sådant och jag tillåter mig
att ställa en fråga till de närvarande norska kollegerna: är det rimligt, att en
katastrof som den bekanta Alexander Kjellandkatastrofen bekostas av samt-
liga premie- eller skattebetalare efter samma grunder i stället för att de stora
oljebolagen, som otvivelaktigt har resurser att betala mycket dryga försäk-
ringspremier, skulle ha försäkrat sina arbetstagare för en premie som mot-
svarar risken.

Arbetsdomstolens ordförande, hovrättslagman JOHAN LIND, Sverige:

Jag tänkte ta min utgångspunkt i ett konkret exempel. Vi har en cementin-
dustri framför oss, där det finns arbetsmiljörisker i form av buller och
damm. Frågan är, hur skall man komma åt de här störningarna och skära
ner dem och i den bästa av tänkbara världar eliminera dem? Den första
vägen som flera har pekat på är naturligtvis den klassiska "Saltsjöbadsvä-
gen". Det är fråga om övertalning, diskussion, förhandlingar, försök att
komma överens och även fråga om information. Jag går inte närmare in på
den här vägen utan koncentrerar mig mera på nästa stadium, då det visat
sig att den inte var framkomlig. Man far väl lov att hålla i minnet att i det
exempel som jag nu tog, är det väl ytterst en fråga, ofta i varje fall, om
pengar. Det går ofta att tekniskt avhjälpa eller kraftigt sätta ned de här
yrkes- och miljöriskerna. Men det kostar, och då kan man på arbetstagarsi-
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dan och arbetsgivarsidan ha olika uppfattning om vad skadan är värd, vad
det är rimligt att lägga ned. Om man nu finner att företagets inställning är,
av ena eller andra skälet, alltför snäv och alltför snål och om även yrkesin-
spektionen, som varit med i bilden är på det klara med detta, då är väl det
intellektuella problemet att det gäller att utsätta företaget för en ekonomisk
risk så att det finner med sina intressen förenligt att göra de åtgärder som
yrkesinspektionen och fackföreningen i samförstånd kräver. Jag utgår själv-
fallet från att yrkesinspektionen och fackföreningen har laga stöd för sina
krav. För det här ekonomiska trycket har vi ju särskilt anpassade sanktioner.
Jag syftar i första hand på vite. I den praktiska hanteringen så far man inte i
ett sådant här fall hésitera att för det första sätta vitet högt och för det andra
inte dröja för länge med att lämna Saltsjöbadsstadiet, övertalningsstadiet,
och börja skärpa tonen. I ett mål som jag handlagt en gång, det var just för
en cementindustri förresten, hade en diskussion pågått om någon anlägg-
ning, och jag tror att yrkesinspektionen hade utfärdat 7 eller 8 föreläggan-
den utan att någonting hade hänt innan man började skärpa tonen. Då
inträffade det sorgliga att arbetsgivaren lade ner verksamheten eftersom
driften blev för dyr, och det kan naturligtvis inträffa. Men vad har man för
andra alternativ, om nu min hypotes är rätt att det intellektuella problemet
är att utsätta motparten för ett ekonomiskt tryck, som gör det lönsamt från
arbetsgivarens synpunkt att satsa på den här miljöinvesteringen. Ja, man
kan naturligtvis ta till allmänt skadestånd, men det har den nackdelen med
sig att då tvingar man företaget att betala ett belopp för det som har varit.
Och där hesiterar nog ofta den myndighet — en domstol — som till sist skall
döma ut beloppet att ta till för mycket. Det är ju ändå av mycket goda skäl
inbyggt en stark rättssäkerhetskänsla, och i fall av tvekan blir det kanske att
man gör uppskattningen litet i underkant. Företagsböter som vi inte har i
Sverige, men som varit föreslagna, lider av likartade nackdelar. Det är ju en
sanktion för övrigt som nära påminner om allmänt skadestånd på sitt sätt.
Men i den tappning som föreslogs från justitiedepartementet vill jag minnas
att man skulle försöka räkna ut vinningen för företaget av att det betett sig
illa. Om man då tänker igenom det där konkret ser man ju att målet kan
svälla i det fullständigt oändliga om man skall försöka göra mera exakta
beräkningar, och det blir man ju kanske tvungen till då det gäller att
hantera en sådan straffrättslig sanktion. Jag skulle alltså vilja slå ett slag för
att man använder vite, att man inte hesiterar att dröja för länge till att gå
över till vite och att vitena sätts högt.

Ett annat exempel. Vi skall lossa ett fartyg. Man kör ombord truckar för
att lasta av. Det visar sig att fläktsystemet inne i fartyget är otillfredsställan-
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de och att avgaserna från truckarna inte ventileras ordentligt. Vad är den
lämpliga sanktionen där? Ja, här inträder en akut yrkesrisk, och fartyget
försvinner dessutom snart. Där har vi i Sverige en sanktion som nu fordrar
vissa ganska stränga rekvisit innan man far ta till den. Det är att skyddsom-
budet kan stoppa arbetet åtminstone tillfälligt. Det är väl en ganska bra
sanktion för just en sådan här sak. Då eliminerar man fortsatt yrkesrisk.
Arbetsgivaren vet med sig att risken för den här stoppningsmöjligheten gör
att han får lov att se till att bristerna, de akuta bristerna, i arbetarskyddet
inte blir allt för stora.

Så ett tredje fall. Låt oss säga att det finns föreskrift om att man skall
använda någon viss säkerhetsanordning i ett visst arbete. Jag kommer inte
på något bra exempel annat än att jag tänker på de här hjälmarna man skall
ha på sig så fort man går in i en industri, men säg att det är något mer
avancerat, dammningsskydd eller liknande. Så finner man att arbetarna
inte använt den här säkerhetsanordningen och vidare att det leder till
olycksfall som beror just på det. Vad skall vi göra åt det då? Ja, om vi
föreställer oss att man skall använda sådana där säkerhetsanordningar och
att de dessutom fanns tillgängliga och så finner man att det är arbetsledaren
som har slarvat, ja då ligger det naturligtvis nära till hands att man kastar
sig över arbetsledaren. Det är — med brottsbalkstänkande — han som i det
här fallet hade ansvaret, det är han som försummat sig. Jag vill inte utesluta
att man måste göra så, men jag vill peka på en risk med detta att det kan
finnas en eller annan förklaring till förmannens underlåtenhet. Han kan ha
känt sig pressad av det ena eller andra skälet, med rätt eller orätt, eftersom
företaget kanske var angeläget om att arbete inte stod outfört. Han ville inte
hindra produktionen, han kom att göra ett misstag, men detta missgrepp är
kanske ursäktligt. Därför ställer jag frågan om verkligen straffet är så
särskilt bra mot förmän och arbetsledare annat än i mycket extrema fall, när
man kommer in på vållande till annans död eller något sådant. Rör man sig
inom brottsbalkens ram måste jag ju naturligtvis medge att det inte finns
någon återvändo.

Till sist är det såvitt jag förstår väldigt viktigt att rättegången och förfa-
randet, förvaltningsförfarandet kanske i första hand, är effektivt, och med
effektivt menas att det skall gå någorlunda snabbt. Det är bra med rättssä-
kerhet, det är centralt med rättssäkerhet, men ett moment i rättssäkerheten
är att det skall bli ett avgörande, att saker och ting inte skall ligga och att de
tjänstemän och andra som är i full rätt att i första hand gå på övertalningens
väg har klart för sig när det stadiet är ute och det gäller att gå över till något
annat och börja skärpa tonen. Gör man inte det så åstadkommer man just
att de som skall skyddas går miste om det skydd som vi ju alla ändå vill ge.
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Arbetsdomstolens president, professor ANTTI SUVIRANTA, Finland:

Jag skall ge litet information från Finland som av naturliga skäl inte har
kunnat i allo intagas i referatet. Det viktigaste från Finland var nog det som
redan har framgått här, premiedifferentieringen i yrkesskadeförsäkringen.
Men sedan skulle jag säga litet om brottsbeskrivningarna, som nog hos oss
är "suddiga", därför att varje oaktsam överträdelse av generalklausulerna i
lagen om skydd i arbetet i princip är straffbar. I praktiken är det naturligtvis
litet annorlunda. Det är egentligen bara när det händer någonting, när det
sker ett olycksfall i arbetet som representanter för företaget blir bestraffade
för en brottsbeskrivning som omfattar både vållande till kroppsskada eller
död och överträdelse av generalklausulerna i lagen om skydd i arbete. Sedan
finns det litet högre straff för överträdelse av specialföreskrifter som arbetar-
skyddsstyrelsen eller statsrådet har kunnat ge i mera speciella frågor. Men i
fråga om vem som skall fällas, gäller väl i princip detsamma som i Sverige
nuförtiden, och vi har haft det längre, så att den som på straffrättsliga
grunder är ansvarig han ansvarar även enligt de här specialstadgarna. Nu
kan man ju också å andra sidan säga att det ofta blir den verkställande
direktören eller motsvarande som blir bestraffad därför att det anses att han
inte har delegerat på ett sådant effektivt sätt, att de underlydande också har
haft möjlighet att fullgöra sina uppgifter.

Ja, jag har ännu några ord om åtalsskyldigheten. I princip har åklagaren
en ganska stor frihet att besluta om han skall åklaga eller inte, men däremot
har i princip arbetarskyddsmyndigheterna inte denna frihet. Enligt lagen
skulle de ha skyldighet att uppge till åklagaren alla möjliga överträdelser av
arbetarskyddsföreskrifterna. I praktiken sker det inte heller så, och det kan
man också motivera med en konvention av internationella arbetsorganisa-
tionen som Finland har ratificerat, enligt vilken arbetarskyddsmyndighe-
terna skall ha rätt att pröva huruvida man skall uppge de här fallen till
åklagaren eller inte.

Professor HANS THORNSTEDT, Sverige:

Det har sagts, att den svenska lagen bygger på tankemodellen att ansvaret i
princip vilar på företagaren, arbetsgivaren, men att straffansvaret kan dele-
geras under vissa omständigheter och det är ju alldeles riktigt. Hur är då
förhållandet till den allmänna straffrättens regler? Bygger också de på
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tankemodellen att huvudansvaret för arbetsmiljön åvilar arbetsgivaren, och
att ansvaret kan delegeras? Historiskt sett är det den allmänna straffrättens
lösning som är den primära. Ifrån början av 1900-talet och framåt har det
utvecklats en praxis när det gäller den allmänna straffrätten som innebär att
man inom ramen för culpa-bedömningen har gjort den fördelningen att
ansvaret i första hand ligger på arbetsgivaren men att det kan sjunka ner i
grader inom företaget, om arbetsgivaren inte har varit culpös utan gjort vad
som ankommer på honom för att förebygga skada samtidigt som culpa
ligger på någon anställd på lägre nivå inom företaget. Det var först 1974, när
det strikta ansvaret försvann i arbetsskyddslagstiftningen, som man kunde
börja tänka på en parallellitet på det här området med brottsbalkens regler,
medan man däremot på andra områden inom specialstraffrätten redan
tidigare hade ett system med delegation utan stöd av uttrycklig lag. Genom
1974 års ändringar i arbetarskyddslagen, som sedan i princip oförändrade
överfördes till arbetsmiljölagen ville man, när det gällde valet av ansvarigt
subjekt anknyta till vad som allmänt gällde i specialstraffrätten. Det betyder
att det är ungefär samma betraktelsesätt i arbetsmiljölagen som i brottsbal-
ken när det gäller urval av ansvarigt subjekt, varför lösningen kan ge intryck
av en parallellitet. Möjligen skulle jag, i anknytning till vad Johan Lind
varnade för, vilja säga att jag inte tror att man — vad gäller ansvar enligt
specialstraffrättsliga bestämmelser av typen arbetsmiljölagen — kan gå så
långt ner med delegationen i företagets organisation, som man ibland måste
göra när man dömer till ansvar för vållande av annans död. En arbetskam-
rat kan ju dömas för vållande av en arbetskamrats död, men är överträdelser
av arbetsmiljölagstiftningen inblandade, lär ansvaret stanna högre upp
inom företaget. Det är inte en full parallellism, men man använder ungefar
samma sätt att resonera i bägge situationerna. Sedan kan det dyka upp en
fråga som jag inte har tänkt på förrän i dag, så jag har bara ett provisoriskt
svar. Hur gör man, om det föreligger ett fall av vållande till annans död eller
vållande till kroppsskada samtidigt som ett klart brott mot arbetsmiljölag-
stiftningen? Jag tror att det blir två brott på samma sätt som om man vållar
annans död genom en trafikolycka, där man straffas både enligt trafikbrotts-
lagen och brottsbalken. Situationen vid ett arbetsmiljöbrott i förening med
vållande till annans död eller kroppsskada skiljer sig emellertid från trafik-
olyckan därigenom att det kan tänkas att olika personer blir ansvariga för
olyckan på arbetsplatsen, en enligt arbetsmiljölagstiftningen och en annan
enligt brottsbalken. Men om samma individ drabbas av ansvaret såväl
enligt brottsbalken som enligt arbetsmiljölagen, tror jag att det skall bli två
brott, en brottskonkurrens med en gemensam påföljd, enligt 1:6 brottsbal-
ken.
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Så till en annan fråga, där ju ingen riktigt vet vad som gäller. Om man
genom ett medbestämmandeavtal har lagt beslutanderätten i arbetsmiljö-
frågor hos ett partssammansatt organ, vilka konsekvenser har det för straff-
ansvarets placering? Från mina utgångspunkter är det svårt att motivera att
den situationen skulle betraktas på ett annat sätt än om det skett en
delegation till chefer på lägre nivå i ett företag. Om man t.ex. i en skydds-
kommitté fattar ett beslut som sedan visar sig leda till att en arbetstagare
skadas så att det kan bli fråga om ansvar för vållande till annans död, har
jag svårt att se annat än att de som fattat beslutet skall bära det straffrätts-
liga ansvaret, om det visar sig att beslutet var oaktsamt. Det finns ett relativt
färskt rättsfall, som slogs upp mycket i massmedia, där man undgick den
här frågan på ett lyckligt sätt genom att inte bry sig om att åtala någon
annan än verkställande direktören. Enligt min mening dömdes han med all
rätt, men där hade man kunnat titta på andra personer som var inblandade
i företaget. Det var skönt för dem, att de inte åtalades, men det var synd för
oss som inte fick ett upplysande rättsfall. Man har i lagstiftningen gått som
katten kring het gröt, när det gäller den här frågan. Lars Lunning och Olof
Bergqvist har i sin kommentar till medbestämmandelagen haft ett uttalande
som tyder på att de har ungefar samma uppfattning som jag, men motsva-
rande yttrande fanns inte med i propositionen när man ändrade medbe-
stämmandelagen, så det är oklart vad lagstiftaren tänkte på den punkten.

Sedan kanske jag skall säga några ord om företagsböter, eftersom jag varit
inblandad i utredningen om dem. Jag tror inte på företagsböter, och i den
utredning som gjorde ett försök att skissera företagsböter visade det sig
enligt vår egen uppfattning, att det var svårt att göra ett system med
företagsböter praktikabelt i den svenska författningsmiljön. Remissvaren
blev som vi hade hoppats, mycket negativa. Nu har man lagt fram förslaget
om förverkande i stället, men det kommer väl inte att fa någon större
praktisk betydelse om det genomförs. Jag tror i varje fall inte att det kommer
att ha någon större nytta med sig när det gäller arbetsmiljöbrott; i det har
nog Kerstin Gustafsson rätt.

Vitet är nog i alla fall — om man kommer ifrån de praktiska svårigheterna
med att det går långsamt och att förfarandet kan vara invecklat — en påföljd
som är bra i sådana här sammanhang. Genom ett vitesföreläggande får ju
företaget preciserat för sig vad det skall iakttaga. Jag tycker att vitet är en
påföljd som borde kunna användas oftare, om man bara lyckas klara sig
undan de praktiska svårigheter med dröjsmål, överklagande och sådant,
som det kan dra med sig.
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Vicestatsadvokat BIRGITTE VESTBERG, Danmark:

Jeg vil gerne lidt tage udgangspunkt i en oplysning fra højesteretsdommer
Gersing om de meget få straffesager, der føres i Danmark om overtrædelse af
arbejderskyttelsesloven, som den hed i gamle dage, og arbejdsmiljøloven,
som den hedder nu.

I loven er der en opregning af de opgaver, der er tillagt Arbejdstilsynet,
altså den administrative myndighed, der påser lovens forvaltning i Dan-
mark. Ser man på disse opgaver, så går de stort set ud på, at Arbejdstilsynet
skal lave nogle gode og hensigtsmæssige regler, og meget langt nede i
opregningen af disse opgaver kommer, at de også skal påse, at reglerne
overholdes. Jeg tror ikke, at det er udtryk for nogen bevidst prioritering,
men det kan måske fortælle lidt om, hvad man mener er vigtigt, nemlig at vi
får nogle gode regler, og at de så bliver overholdt, uden at man skal behøve
at blande sig i det. Det er givet, at der, navnlig hvis man overvejer strafferet-
lig tiltale, er et stort behov for meget præcise regler. Dette behov kan vist
ikke siges at være opfyldt i Danmark. Vi har en rammelov, der er udtryk for
principper, der er rigtige og gode. De er ikke egnede som grundlag for
straffesager, og ser man på de udfyldende regler, der er givet inden for
forskellige områder, så er mange af disse regler dels af høj alder og dels
yderst vanskeligt tilgængelige selv for trænede jurister. Da vi har det så
svært, så kan man jo forestille sig hvor vanskeligt det kan være for alminde-
lige mennesker at skulle gå i deres daglige arbejde og tænke på den nærmere
formulering af disse forbud og påbud og reguleringer, der gælder for de
enkelte arbejdsprocessers udførelse. Jeg tror, der er meget at vinde i Dan-
mark ved en forenkling og præcision af reglerne.

Men som tidligere sagt, så resulterer disse regler på trods af megen
indsats med tilsyn og mange påbud kun i ganske få straffesager. Det er mit
indtryk, at der er to udgangspunkter for de sager, der fremkommer som
straffesager. Den ene gruppe er hvor der er sket en alvorlig ulykke, den
anden er sager mod arbejdsgivere, der har undladt at opfylde præcise
påbud, der er givet af Arbejdstilsynet, eller som har tilsidesat nogle forbud.
Tidligere koncentrerede Arbejdstilsynet sig om at rejse sager, når der var
sket ulykker, men i de senere år har man i vidt omfang koncentreret sig om
sager vedrørende overtrædelse af forbud og påbud. Disse to grupper sager
har en vis interesse, når man skal se på placeringen af strafansvaret. I den
danske lov er der jo mulighed for at rette strafansvaret mod arbejdsgivere,
arbejdsledere og ansatte. Men ser man på fordelingen af tiltalerne, så rettes
op mod 90% af tiltalerne mod arbejdsgiverne, medens godt 10% af sagerne
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bliver rettet mod arbejdsledere, formentlig i meget vidt omfang som resultat
af den mulighed, man i dansk lovgivning har for delegation af strafansvaret,
altså at arbejdsgiveren kan overdrage visse former for strafansvar til andre.
Mod ansatte rettes kun meget, meget få sager. Det er et spørgsmål om en
eller to pr. år.

I sager om alvorlige ulykker er der ofte et stort behov for en indskriden fra
det offentliges side. Behovet for indskriden er desvære undertiden større end
de muligheder, man har for at opklare sagen og for at placere strafansvaret.
Det kan være vanskeligt, når der er sket en ulykke, nøjagtigt at fastlægge
hændelsesforløbet. I sager af den art er der derfor en tilbøjelighed til at
anvende det objektive strafansvar i dansk ret, det vil sige at rette ansvaret
mod arbejdsgiveren, hvad man kan i visse situationer, selv om man ikke kan
påvise nogen skyld hos ham.

Ansvarsplaceringen, når det gælder overtrædelse af påbud og forbud, er
straks mindre vanskelig. Den kan stort set altid rettes mod arbejdsgiveren,
og jeg har indtryk af, at der er en vis præventiv effekt knyttet til at give
påbud, og at følge disse påbud op. Hvis de ikke følges op, hvis de ikke
udføres, da er det aktuelt at rejse en straffesag, eventuelt med påstand om, at
arbejdsgiveren under tvangsbøder skal udføre den specielle foranstaltning,
der er blevet påbudt.

Debatten i Danmark i de senere år har navnlig rettet sig mod størrelsen af
de bøder, der idømmes for overtrædelse af arbejdsmiljøloven. Det er en klar
forudsætning, at man så vidt muligt skal søge at inddrage den økonomiske
gevinst, der måtte have været forbundet for eksempel med at spare et anlæg,
man har påbudt, men det er ikke altid lige nemt at udregne disse gevinster.
Der har hos domstolene været en stigende forståelse for, at bøder i sager af
denne art skal stå i passende forhold til brøden. At brøden kan være
forskellig, er næsten en selvfølge, når man ser på de forskelligartede regler,
som skal overholdes, men det er da mit indtryk, at både Arbejdstilsynet, når
de beder om en bøde af en bestemt størrelse, og domstolene har sans for, at
en overtrædelse, der har medført økonomisk gevinst eller økonomisk bespa-
relse for en virksomhed, skal bedømmes passende strengt, medens en mind-
re alvorlig overtrædelse kan slippe med mindre bøder.

Til slut vil jeg sige, at det jo ikke er via strafansvaret disse regler skal søges
gennemført. Det er via det daglige samarbejde på arbejdspladserne med
hjælp af Arbejdstilsynet. Ser man på de debatter, der har været i aviserne og
andre steder, så tror jeg, at Arbejdstilsynet stort set forvalter sin opgave
tilfredsstillende, i hvert fald hvis man skal dømme ud fra, at ingen af
arbejdsmarkedets parter er helt tilfredse, men på den anden side heller ikke
helt utilfredse.
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Länsåklagare STEN STYRING, Sverige:

Vad jag har att säga far ses mot bakgrunden av att jag är medveten om att
det skett oändligt mycket inom arbetsmiljön i det här landet och i andra
länder. Arbetsplatserna ser i dag inte ut som de såg ut bara för 10 år sedan.
Man skulle inte känna igen dem, och det tycker jag visar en framgång för
arbetsmiljöarbetet, arbetsmiljölagstiftningen och alla de organ som samver-
kar inte minst företrädare för arbetsgivarna och arbetstagarna. Jag säger
detta för att jag skall ge mig in på straffsanktionerna. Gunnar Danielson har
anfört, att själva ryggraden i arbetsmiljöarbetet återfinns i tillsynsorganen,
yrkesinspektionerna. Jag kan inte dela den uppfattningen riktigt. Som jag
ser det finns ryggraden, eller hjärtat om man så vill, i arbetsmiljöarbetet i
företagen, hos arbetsgivarna och arbetstagarna och i samverkan mellan
dem. Det är dem vi skall påverka så att de kan utföra sitt arbetsmiljöarbete,
vilket de idag gör med stor framgång, Men åter till tillsynsorganen. Gunnar
Danielson menade, att straffsanktionerna inte får så stor betydelse i det här
sammanhanget utan tyngdpunkten ligger, i varje fall från det allmännas
sida, på yrkesinspektionen. Jag undrar om man inte något undervärderar
värdet av straffsanktionerna. Yrkesinspektionerna, hur duktiga de än är och
även om man skulle kunna ge litet mer pengar till dem och bygga ut
organisationen, kan inte hinna med att över huvud taget gå ut och utöva
inspektioner ute i företagen. De ser inte alla brister som finns där, för de
kommer inte att vara där. Och om de är där, kommer de ändå inte att vid
inspektionerna upptäcka alla brister. Man kan alltså inte lita på att man
rättar till alla enskilda förhållanden genom förelägganden och förbud, utan
det måste finnas en allmänt verkande kraft som får företagarna att själva
rätta till vad som är fel. Jag vill inte här understryka straffets allmänt
moralförstärkande och normbildande verkan. Jag skulle vilja säga något om
värdet i de här speciella fallen av att man uppehåller straffsanktionerna med
ganska stor kraft. Företagen behöver ledning av domstolsavgöranden för att
veta vilka delegationsregler som gäller. Hur får jag fördela arbetet inom
företaget med hänsyn till vem straffsanktionerna drabbar? Vad är det som
räknas till oaktsamhet, som ju utgör grunden för straffansvar i de flesta
fallen. Det bör företagen veta och arbetstagarna också, och de är mycket
intresserade av att få veta detta. De domstolsavgöranden som hittills har
meddelats systematiseras av de olika organisationerna. De genomgås på
100-tals och 1 000-tals sammanträden ute i landet, där man just lägger
domstolarnas syn till grund för hur man skall se på arbetsmiljöfrågorna. Det
leder i sin tur till att man organiserar företagen efter domstolsavgörandena i
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viss utsträckning. Man låter alltså delegationerna löpa på det sätt, som efter
en samlad bedömning av domstolsavgörandena visar sig vara det bästa.
Detta har naturligtvis ett värde i och för sig — även för arbetsmiljöverksam-
heten — att man organiserar företagen och delegerar uppgifter. En enda
person kan aldrig svara för allt i företaget, det är ju omänskligt, och två kan
det inte och tre kan det inte. Man måste fördela ansvaret för olika uppgifter.
När en människa vet att hon har ansvaret för en uppgift, blir den i regel
bättre utförd än om ansvarsfördelningen är grumlig. Här tror jag att de
domstolsavgöranden, som kommer fram på grund av straffrättsliga bedöm-
ningar, är av mycket stort värde. Därför så skulle jag vilja rikta domarnas
uppmärksamhet på att domstolsavgörandena har den angivna betydelsen,
vilket bör leda till att man i domskälen gör sådana analyser av den förelig-
gande situationen som kan verka till ledning. Jag skulle också till yrkesin-
spektionerna, som har att dra fram ärendena i den mån det inte är fråga om
stora olycksfall där brottmålen kommer upp ändå, rikta uppmaningen att de
inte bör vara för återhållsamma. Man måste ju då och då realisera det
straffhot som ligger bakom förbuden och föreläggandena för att de skall få
någon effekt. Fördröjningarna med förelägganden och förbud och alla så-
dana där saker beror ju ofta på att man inte realiserar straffbuden. Man
nöjer sig med att företagarna åsidosätter förelägganden och förbud. Som
Johan Lind sa kostar det pengar med arbetsmiljö och arbetarskydd. Man
måste alltså ha något som trycker på.

En särskild fråga är hur företagsledningens ansvar skall avvägas i förhål-
lande till skyddsverksamheten i skyddskommittéerna. Skyddskommittéerna
utrustas med skyddsingenjörer och får alltså en ganska stor kompetens.
Företaget kan i sin budget ställa särskilda medel till skyddskommitténs
disposition för att lösa olika skyddsfrågor. I skyddskommittéerna sitter, med
övervikt för arbetstagarsidan, representanter för båda sidor. De får alltså på
sig ganska stora uppgifter i skyddsarbetet, och företagen litar på att kommit-
téerna fullgör sina uppgifter. Då måste man såvitt jag förstår lösa ansvars-
frågan också för skyddskommittéerna. Hans Thorstedt beklagade att det
inte fanns något rättsfall men det finns väl åtminstone två där man har
åtalat ledamöter i skyddskommittéer och där åtalet ogillats. Jag tror målen
stannat på tingsrättsnivå. Det bör krävas att man klargör om det finns ett
ansvar för skyddskommittéers ledamöter eller inte. Ännu så länge håller
man tillbaka åtalen i tanke att det inte finns ett sådant ansvar.

Beträffande åtalsreglerna till slut så har vi i Sverige det ju så ordnat att vi
inte har någon speciell åtalsregel för brott mot arbetsmiljölagen. För åtal
behövs ingen angivelse eller liknande. Det finns heller inga direkta grunder
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för skälighetsbedömningar. Ett fall där vi fatt sådana gäller vållande till
kroppsskada. De var ju tidigare angivelsebrott, men nu är det ändrat så att
man kan åtala även utan angivelse, om åklagaren finner åtal påkallat ur
allmän synpunkt. Vad gäller arbetsmiljöbrotten görs det en skälighetsbe-
dömning inom yrkesinspektionen om vad som skall anmälas till åklagare
och polis. Hos åklagarna görs det en skälighetsbedömning beträffande vål-
lande till kroppsskada. Därmed har vi en regulator så att man inte till
rättslig prövning drar fram allt möjligt, så att rättsväsendet och yrkesinspek-
tionen översvämmas av ärenden. Jag tror att vi har ganska bra åtalsregel-
system i Sverige för närvarande.

Förbundsjurist ERLAND OLAUSSON, Sverige:

Jag vill börja med att understryka att sanktionsreglerna naturligtvis inte är
något självändamål. Det uppfattas inte på någon sida av arbetsmarknaden
som ett särskilt intresse att jaga felande arbetsgivare eller förmän eller
tjänstemän. Sanktionsreglerna ses som en möjlighet att få arbetsgivarna att
vidta de åtgärder som krävs för att det inte skall inträffa olyckor, för att folk
inte skall bli skadade. Förr var det så att man nöjde sig med preventiva
åtgärder när det verkligen inträffade olyckor. Vi hade skadeståndsprocesser
mot arbetsgivare som hade vållat skador eller dödsfall för sina arbetstagare.
De processerna gav en viss ekonomisk preventiv effekt mot arbetsgivare som
inte vidtog tillräckliga åtgärder. Men de tog väldig tid och ledde till att de
skadelidande fick vänta i evigheter på sina ersättningar. Därför avtalade
man i Sverige bort den skadeståndsskyldigheten, men då bortföll också den
ekonomiska pressen på arbetsgivarna att vidta åtgärder för att undvika
risker. Numera har man höjt kraven och säger att vi inte skall vänta tills det
verkligen har inträffat olyckor eller dödsfall utan att vi måste hitta ett
regelsystem som gör att arbetsgivare vidtar alla de förebyggande åtgärder
som behövs långt innan det har inträffat några olycksfall eller innan någon
människa kommit till skada. Då kan man fråga sig vilka sanktionsregler
uppfyller de kraven?

Johan Lind hade ett exempel som jag tycker var bra, beskrivningen av
cementfabriken där man skulle vidta stora åtgärder. Där var det säkert en
framkomlig väg att med hjälp av vite sätta tillräcklig ekonomisk press på
företaget. Men då måste man komma till rätta med en del av de problem
som är förknippade med vitena. Där är det ju så att yrkesinspektionen i dag
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börjar med ett inspektionsmeddelande. Därefter kommer ett föreläggande
som kan överklagas, först till arbetarskyddsstyrelsen och därefter till rege-
ringen. Skulle arbetsgivaren inte följa det föreläggandet riktar man ett nytt
föreläggande kanske förknippat med vite. Det beslutet kan i sin tur överkla-
gas till arbetarskyddsstyrelsen och regeringen. Skulle arbetsgivaren likväl
inte följa beslutet, far man besluta hos yrkesinspektionen att överlämna det
till åklagaren, och åklagaren har då att ta ställning till om han skall väcka
talan vid tingsrätten för att driva in vitet. Beslutar han att göra det så kan
man möjligen överklaga hans beslut till länsåklagaren. Skulle länsåklagaren
bestämma sig för att driva in vitet så vänder man sig till tingsrätten och
skulle nu tingsrätten döma ut vitet så kan man överklaga till hovrätten, och
då har man förmodligen lagt ned företaget, om man är den företagare som
jag nu tänker på. Men nog är det väl tillgodosett med rättssäkerhet för den
felande arbetsgivaren. Man måste alltså komma till rätta med en hel rad
med tekniska problem kring vitet.

Ett annat problem är att arbetsmiljöfrågor inte rör normalt ombyggnad
av stora cementfabriker, där vi har en väl utbyggd lokal facklig organisation,
utan i allmänhet är det småfrågor som att en traktor skall ha störtbåge för
att föraren inte skall bli skadad om han kör omkull med traktorn. Det är
klart man kan tänka sig att yrkesinspektionen åker ut och riktar föreläggan-
den gentemot varje traktorägare, de är väl en 5—6000 i Sverige. Och sätter
inte arbetsgivaren på båge så kan man ju tänka sig att man genomför hela
vitesproceduren. Jag föreställer mig att det kommer att ta väldig tid och att
det kommer att vara en grupp icke seriösa företag som tar chansen. De
struntar i att köpa störtbågar och lämnar i stället in litet lägre anbud på de
jobb de åtar sig, åtminstone tills yrkesinspektionen börjar bråka med dem.
Det sker ju statistiskt sett bara en gång vart sjätte år att man får besök av
yrkesinspektionen.

Det här leder till att man funderar över om det verkligen räcker med vite.
Är det tillräckligt att ha ett system som kräver aktiva åtgärder från myndig-
heternas sida för att komma till rätta med alla de rätt detaljartade men
mycket allvarliga arbetsmiljöproblemen? Jag tror att det krävs att vissa
grundläggande regler på arbetsmiljöområdet är förknippade med direkt
straffsanktion, så att man slipper jaga arbetsgivare och slipper oseriösa
företag som kör så länge det går. Men räcker det med de straff vi har? Är det
tillräckligt med en påföljd på cirka 1 000 kr. i dagsböter för att förmå en
arbetsgivare att vidta en investering som kanske kostar 20000—30000 kr.

Jag tror inte, för att tala med Johan Linds språk, att det blir en tillräcklig
ekonomisk press på det företaget. Jag tror att det krävs en komplettering till
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det normala straffsystemet i form av straffavgifter. Vi har erfarenhet i
Sverige av ett system med administrativa avgifter när det gäller överlaster
på vägarna. Där är det så att man har normalt straff för förare och ägare av
en lastbil som körs med för mycket last, men man har också en i administra-
tiv ordning fastställd avgift som ägaren till lastbilen far betala, oavsett om
man kan bevisa att något brott har begåtts eller inte. Det har, om jag är rätt
underrättad, givit dramatiska effekter, på antalet åkare som tar chansen och
kör med överlast. Jag har mycket svårt att förstå, att man i det här trögrör-
liga systemet inte skulle välkomna en sådan komplettering. Vi som har
arbetat inom fackliga organisationer med de här frågorna skulle verkligen
välkomna att kunna säga till en arbetsgivare, att nu åtgärdar du det här
direkt annars anmäler vi dig till polisen och det kommer att kosta dig
betydligt mer än att köpa in störtbågen till traktorn som jag talade om. Som
kuriosa kan jag ju säga att vi i dag har föreskrift om störtbågar till traktorer.
Det är, om jag minns rätt, straffbelagt, att inte ha en skylt som anger att
störtbågen är typgodkänd. Har man däremot ingen störtbåge alls så kan
man inte straffas direkt, utan då krävs det föreläggande och eventuellt vite
för att tvinga fram att man skaffar sig störtbåge. Nu kan man ju som
arbetsgivare vara dum nog att skaffa störtbåge och sätta på den, men tar
man sedan bort den då är det straffbelagt. Så det säkraste sättet, om jag är
oseriös arbetsgivare, är att strunta i alla regler och hålla mig så långt borta
från yrkesinspektionen som möjligt. Då kan jag konkurrera med de seriösa
företagen med lägre priser, och på det viset kommerjag också att påverka
fackets möjligheter att få åtgärder vidtagna vid de seriösa företagen, för de
klarar sig inte i konkurrens med skurkarna som struntar i alla regler.

Till slut skulle jag vilja ta upp en fråga om delegation som jag tycker har
blivit föremål för alltför stort intresse. Det är delegationen av straffansvaret,
när det gäller fackligt inflytande över arbetsmiljön. Vi har ju ett arbetsmil-
jöavtal på den svenska arbetsmarknaden som reglerar vilka beslutsbe-
fogenheter skyddskommittén har. I det avtalet står det klart och tydligt att
arbetsgivaren har rätt och skyldighet att åsidosätta skyddskommitténs be-
slut om de innebär brott mot lag eller avtal. Det är dessutom så att
skyddskommittén normalt inte alls har de befogenheter och den självständi-
ga ställning som krävs för att man skall ha ett straffansvar. Jag tror inte
heller på att vi inom de närmaste åren kommer att få så långtgående
medinflytande i företagen i Sverige att det blir ett akut problem. Därför är
det mer ett teoretiskt än ett reellt problem.
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Advokat TORBEN VISTISEN, Danmark:

Jeg vil knytte et par bemærkninger til spørgsmålet om arbejdsretlige sank-
tioner over for en arbejdsgiver, som ikke overholder arbejdsmiljøloven. Der
eksisterer i dansk ret to sanktioner, som tjener dette formål, nemlig for det
første dels reglerne i arbejdsmiljølovens § 10, stk. 2, hvorefter en sikkerheds-
repræsentant er beskyttet mod opsigelse af sit arbejdsforhold på samme
måde som en tillidsmand på det pågældende område. Det betyder i praksis
noget, der nærmer sig 100% beskyttelse mod opsigelse, der nemlig kun kan
finde sted, hvis der foreligger tvingende grunde, og efter den sidste ændring
af hovedaftalen mellem Dansk Arbejdsgiverforening og LO kan man oven i
købet i visse tilfælde annullere en allerede stedfunden opsigelse. Vi har haft
denne beskyttelse af sikkerhedsrepræsentanterne i 5—6 år og har gode
erfaringer med dens effektivitet. Beskyttelsen har selvsagt til formål at
hindre, at sikkerhedsrepræsentanterne på nogen måde føler sig intimideret,
når de skal påtale overtrædelser af arbejdsmiljøloven.

I samme retning virker reglerne i den danske arbejdsretslovs § 12, stk. 2,
der fastsætter regler om, i hvilket omfang der kan pålægges arbejdere, der
deltager i en strejke, bod. Det fremgår udtrykkeligt af denne bestemmelse, at
boden skal bortfalde, når det godtgøres, at en arbejdsstandsning skyldes
trivselsmæssige faktorer, som modparten, in casu arbejdsgiveren, bærer
ansvaret for. Med trivselsmæssige faktorer tænker man i første række netop
på overtrædelser af arbejdsmiljøloven, således at der eksisterer en mulighed
for at strejke bodsfrit i situationer, hvor en arbejdsgiver har overtrådt
arbejdsmiljøloven.

Docent MADELEINE LÖFMARCK, Sverige:

Min kommentar rör vitessanktionen som ju har berörts av flera talare. Man
har förordat en ökad användning av vitessanktionen på det här området.
Johan Lind talade om att man kanske borde höja beloppen. I Sverige pågår
det för närvarande en översyn av vitesinstitutet och jag är ordförande i
kommittén. Jag skulle vilja passa på att vid det här nordiska mötet säga att
vi i kommittén överväger att förorda en övergång, åtminstone på några
områden där vitet används, till det system som man använder i Norge, den
så kallade l ø p e n d e t v a n g sm u l k t e n , det vill säga ett vite som inte är
begränsat till en tidsperiod. Ett föreläggande om vite i Sverige innehåller ju
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en tidsfrist inom vilken en åtgärd skall ha företagits eller en verksamhet ha
upphört. Med ett löpande, ett periodicerat vite om man vill kalla det så,
skulle det inte krävas ett nytt föreläggande när en tidsfrist har gått ut, utan
det skulle vila ett fortlöpande hot över adressaten. Med det systemet behö-
ver man inte tillgripa ett mycket högt belopp, som på andra områden har
visat sig medföra vissa nackdelar — det kan vara svårt att fa detta höga
belopp utdömt. Jag vill också säga att vi naturligtvis överväger mera radi-
kala förändringar i systemet och att vi då inte kan undgå att komma in på
frågan om en avgift kan användas i sammanhanget. Men det är naturligtvis
inte så lätt att använda ett avgiftssystem i sammanhang, där det inte är
fråga om preciserade föreskrifter som skall följas. I fråga om överlastavgiften
fungerar det väl, men det är betydligt svårare på andra områden, bland
annat på arbetsmiljöns.

Hovrättsrådet HANS GULLBERG, Sverige:

Vi har i Sverige sedan mer än 10 år haft en debatt, om det skall vara direkta
eller indirekta straffsanktioner på arbetsmiljöns område. Arbetsmiljöutred-
ningen löste frågan i stort sett så att man lät det ligga i arbetarskyddsstyrel-
sens hand att i de aktuella fallen bestämma sig för den ena eller andra
lösningen. På så sätt förlängdes denna debatt ytterligare, och den pågår
alltjämt. Nu är det märkliga att trots att Gunnar Danielson i sin rapport
lyfte fram just frågan om straffsanktioner, så har det vad jag kan förstå inte
blivit någon debatt på denna punkt, trots att man i de övriga nordiska
länderna har ett system som är motsatt vårt och alltså innebär direkta
straffsanktioner. Möjligen kan man av detta dra slutsatsen att frågan kanske
inte har så förfärligt stor betydelse i praktiken. Det kan bland annat bero på
att specialstraffrättsliga sanktioner, åtminstone i Sverige, ofta ligger på så
låg nivå, att det snarast väcker förtrytelse att straffet inte är högre när det
väl döms ut någon gång.

Efter detta konstaterande går jag över till frågan om företagsböter. Ett
förslag från justitiedepartementet går ut på förverkande av vinst som gjorts
p.g.a bl.a arbetsmiljöbrott och att på så sätt få något slags ersättning för
företagsböter. Samtidigt sägs i förslaget, att om det kvarstår kostnader för
att rätta till bristerna så blir det ju ingen vinst. Med detta synsätt, som i och
för sig verkar riktigt, kan någon vinst knappast uppstå genom dålig arbets-
miljö. Skall företaget bestå, måste man nämligen förr eller senare rätta felet,
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och därmed uppstår ju ingen vinst. Så därför är förslaget något uddlöst när
det gäller arbetsmiljön.

I stället har man möjligheter att införa olika avgifter. När man debatterar
företagsböter innefattar man nog ofta avgifter. Här vill jag erinra om att i
Sverige lämnade en arbetstidsutredning fram ett förslag i våras där man
föreslår övertidsavgifter. Det intressanta tycker jag ligger i motiveringen för
dessa. Sålunda framhålls, att finns det avtal på arbetstidsområdet, då blir
det höga skadestånd i arbetsdomstolen om man bryter mot avtalet, men
saknas avtal, då blir det mycket lägre belopp i böter vid allmän domstol.
Arbetstidsutredningen föreslog därför vissa avgifter på arbetstidsområdet
för att det inte skall vara billigare för en arbetsgivare som vägrat att sluta
avtal att åsidosätta sina förpliktelser än för en avtalsbunden arbetsgivare.

Nu kan man väl säga, att det i stort sett inte går att straffa fram en god
arbetsmiljö.

Men samtidigt gäller det att hävda sig mot andra rättsområden. Det finns
en sorts diskrepans mellan våra medbestämmandelag- och arbetsmiljölag-
system så till vida att arbetsdomstolen inte tvekar att döma ut nog så höga
"böter" när det gäller brott mot medbestämmandeavtal. På arbetsmiljösi-
dan måste man å andra sidan använda sig av åtal mot arbetsledare för att
man skall fa klarhet i vad som verkligen gäller. Jag menar att detta är också
en obalans mellan MBL och arbetsmiljölagen. Den obalansen är viktigare
att lösa än den teoretiska frågan om direkta eller indirekta straffsanktioner.

Advokat MAGNUS ÅKERMAN, Sverige:

Efter de breda och djupa synpunkterna så har jag en smal, grundad på
praktisk erfarenhet. Det berör en ur alla juristers synpunkt central aspekt,
nämligen rättssäkerheten. Renodlat rör det en liten entreprenörfirma, där
personalkostnaden vägde tyngst i verksamheten, vilket också gjorde firman
mycket känslig för varje inskränkning i möjligheten att driva verksamheten
på det sätt som man hade planerat och avsett. Entreprenören rev en
installation som var asbesthaltig, och det gjorde att yrkesinspektionen kun-
de stoppa verksamheten. Beslutet överklagades och firman fick småningom
rätt. Efter gissningsvis en månad utfärdade samma tjänsteman vid samma
yrkesinspektion ett identiskt stopp med identisk motivering. I det läget blir
man naturligtvis som ombud för entreprenören bekymrad och på svenska
förbannad över att behöva överklaga och vänta i flera veckor medan verk-
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samheten måste ligga nere. Vad jag önskar är alltså att man vid en eventuell
översyn kan bygga in någonting i systemet som förhindrar att sådant kan
inträffa. Olyckor kan alltid inträffa det vet vi, men man kan ju försöka
undvika dem.

Generaldirektör GUNNAR DANIELSON, Sverige:

Först vill jag konstatera, att när det gäller statistiken så tror jag icke att det
går att finna en korrelation mellan effekterna av lagstiftning när det gäller
sanktionssystemet, precis som højesteretsdommer Gersing sagt. Vad vi där-
emot har lättare att finna korrelation emellan det är handlingsmönster som
man frammanar via föreskrifter till exempel om tekniska anordningar. Vi
kan som exempel ta motorsågen med vilken vi fällde den tätare svenska
skogen, som nu har blivit glesare. Där kan man faktiskt se att ju mer man
förbättrar tekniken och skyddet desto bättre blir olycksstatistiken. Det är
med den metoden jag tror att man skall fånga in de här frågorna. Straffsank-
tionssystemet är över huvud taget ett väldigt trögt sätt att uppnå förbätt-
ringar.

Kerstin Gustafsson tyckte att jag gav en för idyllisk beskrivning. Jag hade
visserligen skrivit min rapport i juletid när snön föll, men det var inte min
avsikt att bara framkalla idyll. Och idyllen är i varje fall bara en idyll så
länge den delas av alla, inte minst av de i första hand berörda arbetstagarna.
Jag tror att det är en missuppfattning av Kerstin Gustafsson och att hon nog
provocerade mig litet grann. Det är också en missuppfattning, att det icke
skulle vara fråga även om straffsanktionerade bestämmelser. Hon gjorde sig
faktiskt skyldig till en vinkling av vad jag har sagt, när hon påstod att det i
första hand var ordningsföreskrifter som skulle straffbeläggas. Så står det
inte i mitt papper. Däremot är det naturligt att det i många fall blir
förseelser av ordningstyp som bestraffas. A andra sidan är det mycket
riktigt, och det står faktiskt i mitt papper, att det är just förbuden som vi
skall inrikta oss på. Förbuden är en väldigt långtgående historia, ett brett
falt, men föreligger ett förbud så är det lätt att konstatera överträdelse och
då kan man också finna en straffsanktion för den. Sedan tycker jag, om jag
kopplar över på Olausson också, att traktorerna har fått litet för stort
utrymme, de 1959 års traktorer som fortfarande icke har några störtbågar.
Vi kan diskutera den saken i många sammanhang, men jag tror att vi när
det gäller tekniska anordningar kan finna möjlighet att koppla samman dem
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med straffsanktioner. Att däremot straffa våra gamla lantbrukare som kör
med sina uråldriga traktorer tror jag skulle leda till nya bondetåg, som vi
hade 1914. Vi ska vänta något med det.

Medan jag håller på med straffsanktionssidan vill jag knyta an till den
förnämliga analysen som Johan Lind gjorde. Jag kan hålla med om det
mesta som sades egentligen, nära nog fullt ut. Jag vill bara koppla på vidare
vad Hans Thornstedt var inne på. Jag tror att just vitet är en mycket effektiv
sak i sammanhanget. Vi fick det 1974, och det har tillämpats med litet
trevande aktion i början för det var en ny historia. Vi fick också samtidigt
anställa jurister i yrkesinspektionen, och jag vill påpeka att det är nödvän-
digt effektivt och bra. Det rör sig också i många fall om stora belopp, för
stora belopp tyckte utredningsordföranden Madeleine Löfmarck. Vi har
faktiskt haft miljonbelopp, bland annat riktade mot offentliga arbetsgivare.
Kan man utveckla vitessystemet på något sätt så tror jag det är tacknämligt,
men vi har från arbetarskyddsmyndigheternas håll aldrig trott oss om att
själva kunna utveckla den delen. Där sneddar man lätt in på företagsböter.
Jag hör till dem som är skeptiska mot dess effektivitet på det här området.
Jag skall inte närmare utveckla detta, men det finns flera argument mot
sådana böter. Där måste man finna en mycket klar och enkel korrelation till
vad man vill komma åt, och framför allt är jag närmast emotionellt störd av
att man skulle kunna uppfatta avgifter, som ju kommer in här som ett nästa
led i sammanhanget, som någonting med vilket man köper sig fri från sin
skyldighet att bevara de anställdas hälsa. Jag vet att det inte är det man
menar, men jag är rädd för den missuppfattning som kan inträffa, och jag
vill väldigt starkt betona, att den vägen far man inte gå.

Johan Lind talade vidare om att arbetsledaren kan drabbas via special-
straffrätten. Jag håller med Hans Thornstedt på den här punkten. När det
gäller den specialreglering som kommer att föreskrivas tror jag inte att det
blir arbetsledaren som normalt drabbas, det ligger på andra nivåer. Det
beror hela tiden på hur man har utformat straffbudet. Jag är väldigt
tacksam för Hans Thornstedts förnämliga analys. Vi har alltså nästan blivit
rumsrena på arbetarskyddets område, när det gäller lagstiftning och special-
straffrätt. Vi talar samma språk, och det var en av förtusättningarna när vi
reviderade lagen. Sedan kan man ju alltid ha olika meningar om det
objektiva överskottets berättigande eller inte i straffmätningen, men det
skall vi inte diskutera i sammanhanget. Där ligger vi alltså på samma linje.

Vi kom också in på frågan, om ett medbestämmandeavtal kan lägga
ansvaret på arbetstagarna. Vi kan tills vidare föra skydskommittéerna åt
sidan, för de bygger inte på MBL-avtal. När det gäller de verkliga medbe-
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stämmandeavtalen så vet vi inte när det kan komma avtal av det innehållet
som innebär att arbetstagarna faktiskt övertar ansvaret i vissa delar för
arbetsmiljön, men skulle så ske förutsätter jag att man från facklig sida är
beredd att acceptera också ett arbetsgivaransvar. Men det är oförenligt med
hela min grundsyn att dela upp det hela. Närheten mellan ansvaret och den
som i realiteten skall åtgärda saker och ting måste bibehållas.

Sten Styring talade, om än något famlande, om hjärta och ryggrad. Jag
vet inte om det var hjärnan han var ute efter när det gäller yrkesinspektio-
nen. Jag hade inte trott eller tänkt mig att säga att yrkesinspektionen är
någondera av de här funktionerna i vårt arbetsliv. Jag delar helt hans
uppfattning, och jag hoppas också det har framgått i mitt tidigare anförande
att det är på arbetsplatsen som huvudvikten ligger. Men inom sanktionssy-
stemets ram kommer yreksinspektionens agerande väldigt mycket in. Sedan
är det självklart att jag långt ifrån vill uttala mig nedsättande om de direkta
straffsanktionernas moralbildande och preventiva effekter. De finns där,
men jag tror kanske inte att man skall överskatta dem när det gäller
ansvarsfördelning. Till syvende och sidst är det dock fråga om hur mycket
av direkt straffsanktionära föreskrifter som arbetarskyddsstyrelsen skall ut-
färda. Fler säger löntagarna, och vi sitter med i arbetarskyddsstyrelsens
styrelse, där vi kan diskutera det hela. Jag vill bara påpeka, att jag tycker
fortfarande att man inte far glömma att det måste finnas en klar gärnings-
beskrivning utan suddigheter. Det innebär de facto att skall man leta fram
gärningar som skall beskrivas på det sättet att de kan bli straffsanktionerade
så blir de faktiskt litet mindre långtgående. Man skall köra på litet hårdare
när det finns ett steg till där yrkesinspektionens nämnd tills vidare kan
agera. Man skall inte glömma den effekten att risken är att vi far utarmade
föreskrifter och blir mindre progressiva. Men man måste ha det i minnet att
sanktionerna finns kvar som ett led i vårt arbete. Jag har inte gjort någon
beräkning än, men jag tror att 50% av våra nya föreskrifter har straffsank-
tionerad bestämmelse av någon art. Sedan kan man alltid ha delade me-
ningar hur långt de skall gå.

Jag vill också slutligen kommentera en sak till. Direktör Huldén berörde
frågan om differentierade avgifter för yrkesskade- och arbetsskadeförsäk-
ringen. Vi hade ett sådant system tidigare i Sverige fram till slutet av 1968,
när vi fortfarande också hade privata olycksfallsförsäkringsbolag. Sedan
blev det en statlig olycksfallsförsäkring eller yrkesskadeförsäkring och då
ströks detta. Jag har nog den uppfattningen att det är många problem
förenade med en sådan här taxering av olika verksamheter. Jag har många
gånger träffat vänner i den finska försäkringsrörelsen och de sköter sitt jobb
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på ett utmärkt sätt. Men jag tror inte att den vägen tillbaka är särskilt
gångbar i varje fall i Sverige. Ett skäl är att den kostnad som uppkommer på
grund av en yrkesskadeförsäkring egentligen bara är en liten del i ett
socialförsäkringssystem, där de stora delarna utgörs av sjukförsäkringen,
folkpensionen, grundpensionen, eller som ni säger i Norge folketrygden, och
ATP, tilläggspensionen. Det blir bara en liten effekt av den differentierade
försäkringspremien, och jag är nog egentligen ganska tveksam om dess
preventiva effekt. I varje fall tycker jag det är ett ganska passivt sätt från
arbetarskyddssynpunkt att angripa problemen på. Bäst är att angripa di-
rekt, innan det inträffar en skada.

Debattledaren, professor TORE SIGEMAN, Sverige:

Jag vill avsluta sektionsmötet med att uttala den kanske anspråksfulla men
uppriktiga förhoppningen att dagens debatt skall visa sig fruktbärande —
fruktbärande på det sättet att den bidrar till att i de olika länderna skapa en
ordning som verkligen främjar de mål för arbetsmiljörätten som vi alla är
ense om: att förhållandena på arbetsplatserna i våra länder skall vara säkra
och sunda.


