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Arbetsmiljön — ansvarsplacering och
sanktioner
Av generaldirektör GUNNAR DANIELSON

Inledning

Så länge mänsklig kultur har funnits har arbete bedrivits. Säkerligen har
man också långt tillbaka i tiden varit medveten om att arbetet för det
dagliga brödet också kunde innehålla risker för liv och hälsa. Det är dock
först vid industrialismens genombrott vid slutet av 1800-talet som vi möter
ordnat arbetarskydd i Norden. Samhället träder in för att genom lagstift-
ning och tillsyn genom särskilt utsedda myndigheter vaka över säkerheten i
arbetslivet.

Under det senaste decenniet har vi fått uppleva ett intresse för arbetsmil-
jön som aldrig förut. På ett sätt som inte tidigare var känt eller anat har
arbetslivets villkor kommit att inta en plats i det allmänna medvetandet.
Många faktorer har bidragit härtill. Av väsentlig betydelse har varit ökade
kunskaper och ökad medvetenhet om miljöns betydelse för vår hälsa och
vårt välbefinnande. I takt med den allmänna ekonomiska och sociala ut-
vecklingen skapades förutsättningar för större insatser på detta område.
Demokratiseringssträvandena gav ökad näring åt de fackliga organisatio-
nernas prioritering av arbetsmiljöfrågorna. Politikerna fann området intres-
sant och reformer angelägna.

Det har varit en senkommen väckelse. I många fall ett smärtsamt uppvak-
nande. Mitt i välfärden fann vi att människor som genom sitt arbete bar upp
vår tillvaro riskerade hälsa och säkerhet på ett sätt som inte kunde godtas i
ett i ordens rätta mening socialt utvecklat samhälle. Vi arbetar i dag under
förhållanden som i väsentliga avseenden ter sig överlägset bättre än vad
föregående generationer fått utstå. Ändå upplever vi riskerna och olägenhe-
terna i arbetet närmare och påtagligare än någonsin.

Det nordiska samarbetet på arbetarskyddsområdet har gamla traditioner.
Av ålder har tyngdpunkten legat på samverkan mellan tillsynsmyndigheter
och forskningsinstitutioner. Under det reformklimat som utvecklades under
1970-talet utökades insatserna på politisk nivå. Under Nordiska ministerrå-
det bildades år 1973 en särskild ämbetsmannakommitté för arbetsmiljöfrå-
gor. Den innehåller representanter för departement och centrala tillsyns-
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och forskningsorgan. Inom ramen för ministerrådets och Nordiska rådets
verksamhet har utarbetats nordiska samarbetsprogram på arbetsmiljöområ-
det. Det senaste antogs innevarande år. Programmet innehåller allmänna
riktlinjer för samarbetet mellan de nordiska länderna. Inom ramen för
programmet bedrivs ett antal gemensamma projekt som rör forskning,
normgivning, utbildning och annat av gemensamt nordiskt intresse. Man
syftar därvid till ett bättre utnyttjande av de resurser som finns och ökad
harmonisering länderna emellan. Även de fackliga organisationerna har
engagerat sig i ett samarbete rörande arbetsmiljöfrågor.

Den intensiva aktiviteten på arbetsmiljöområdet under det senaste decen-
niet har lett fram till ny lagstiftning i alla de nordiska länderna. I Danmark
antogs en lag om arbetsmiljön år 1975. I Norge beslöts år 1977 en lag om
arbetarskydd och arbetsmiljö m.m. Båda dessa lagar trädde i kraft den 1 juli
1977. I Sverige antogs 1977 en arbetsmiljölag som trädde i kraft den 1 juli
1978. Den hade föregåtts av en etapp med viktiga ändringar av den gamla
arbetarskyddslagen år 1974 som ett första steg i reformarbetet. Finland har
visserligen kvar lagen om skydd i arbete sedan år 1958 men den har
undergått förändringar under 1970-talet. Vid sidan om lagen har också
tillkommit bl.a. nya lagar om arbetarskyddsförvaltningen och tillsyn över
arbetarskyddet. En kommitté har också lagt fram förslag till ny lag om
arbetarskydd som dock ännu inte genomförts. Den allra färskaste lagstift-
ningen har Island. Den nya isländska arbetsmiljölagen antogs år 1980 och
trädde i kraft med ingången av 1981.

De nya nordiska arbetsmiljölagarna har tillkommit under inverkan av
nära kontakter mellan de olika länderna. De ger därför i väsentliga stycken
uttryck för liknande målsättningar och företer även i övrigt stora likheter.
Karakteristiskt för alla lagarna är att de är rambetonade. Uppbyggnaden av
tillsynen är likartad med en central förvaltningsmyndighet och lokalt för-
ankrad yrkesinspektion. Ansvarsförhållandena är i stort likartat reglerade.
Men det finns också olikheter beroende på skiftande traditioner och rätts-
system i övrigt. När det gäller sanktionssystem är överensstämmelserna
stora när det gäller förvaltningsmyndigheternas befogenheter. Genomgåen-
de finns möjligheter att utfärda de förelägganden och förbud som behövs för
att lagstiftningen skall efterlevas. Föreläggande och förbud kan enligt den
finska och svenska lagen alternativt förenas med vite. En delvis likartad
påföljd enligt den norska lagen betecknas tvangsmulkt. Finsk och svensk lag
innehåller dessutom bestämmelser om tvångsutförande på arbetsgivarens
bekostnad. Olikheter finns däremot på det rent straffrättsliga fältet. Här
skall i korthet omnämnas några.
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Den danska och norska lagen innehåller föreskrifter om straff vid oaktsam
eller uppsåtlig överträdelse av lagen eller tillämpningsföreskrift. Den danska
lagen är här helt generell i sin syftning, medan den norska riktar sig mot
innehavare av verksamhet, arbetsgivare eller den som i hans ställe leder
verksamheten och arbetstagare. Enligt den norska lagen gäller en speciell
bevisregel som skärper aktsamhetsnormen. På samma linje är en dansk
bestämmelse om bötesansvar för arbetsgivare i vissa fall oavsett oaktsamhet
eller uppsåt. För sanktionsssystemet i den svenska lagen är däremot utmär-
kande att straffansvar i regel förutsätter överträdelse av förbud eller föreläg-
gande som meddelats i det enskilda fallet. En strävan har sålunda varit att
förlägga prövningen av om visst förfarande strider mot arbetsmiljölagstift-
ningen i första hand hos yrkesinspektionen. Arbetarskyddsstyrelsen kan
dock på vissa områden meddela direkt straffsanktionerade föreskrifter. En-
ligt de svenska motiven skall i tillämpningsföreskrifterna — vare sig de är
direkt straffsanktionerade eller inte — preciseras vilka kategorier av skydds-
ansvariga som avses.

Skillnaderna mellan det danska och norska samt det svenska systemet bör
delvis ses mot bakgrunden av att olika regler gäller om åklagarnas åtalsplikt
i de skilda länderna. Det kan tilläggas att de svenska motiven lägger stor
vikt vid att brottsbalken ger vidsträckta möjligheter att kräva ut straffansvar
vid allvarliga missförhållanden i arbetsmiljön.

Frågan om arbetsgivaransvarets placering är komplicerad. I den danska
lagen finns en särskild bestämmelse att arbetsgivare kan genom skriftligt
avtal överföra straffrättsligt ansvar till kvalificerade överordnade. Enligt de
svenska motiven — som i och för sig tillåter delegering — skall oklarheter i
fråga om ansvarsfördelningen falla inom företagsledningens ansvar. Den
norska lagen föreskriver bötesansvar för juridisk person om ställföreträdare
överträtt arbetsmiljölagstiftningen, även om ställföreträdare inte kan straf-
fas. Också de danska och isländska lagarna innehåller bestämmelser om
bötesansvar för juridisk peson. Motsvarande betämmelser saknas i övriga
länders lagstiftning.

Rubriken för föreliggande diskussionsämne kan ge upphov till olika uttyd-
ningar beroende på hur brett man vill uppfatta orden ansvarsplacering och
sanktioner. För egen del vill jag i det följande lägga in en mycket vid
begreppstolkning. Detta är nödvändigt om man skall kunna få en heltäckan-
de uppfattning om hur rättssystemet fungerar. Det gynnar också en nordisk
debatt av frågorna.

Tyvärr medger inte utrymmet att jag här går in på en närmare analys av
likheter och olikheter i de nordiska ländernas system. I stället kommerjag
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att utgå från svenska förhållanden. Detta gör jag dock i förvissningen att
flertalet av de problem jag kommer att beröra är av allmängiltig karaktär
och lätt låter sig projiceras på de andra ländernas förhållanden.

Den svenska arbetsmiljölagen

Som en bakgrund till den vidare diskussionen skall här först lämnas en
översiktlig redogörelse för grunddragen av den svenska arbetsmiljölagen.

Den svenska arbetsmiljölagen gäller i princip allt yrkesmässigt arbete.
Framför allt avses anställningsförhållanden. Men även egenföretagare täcks
delvis av lagens föreskrifter liksom arbetsgivaren själv när han utför arbete i
företaget. Under normala fredsförhållanden är lagen tillämplig inom försva-
ret och civilförsvaret. Värnpliktiga likställs därvid i de flesta hänseenden
med arbetstagare. Detsamma gäller elever i olika slag av studieinrättningar
från och med grundskolans årskurs 7 liksom de som utför anvisat arbete
under vård i anstalt.

Ett grundläggande krav beträffande arbetsmiljöns beskaffenhet är att den
skall vara tillfredsställande med hänsyn till arbetets natur och den sociala
och tekniska utvecklingen. Vidare skall arbetet anpassas till människans
fysiska och psykiska förutsättningar. I den allsidiga bedömningen av arbetet
som skall ske inbegrips även arbetets uppläggning och organisation. Vissa
ytterligare preciseringar ges i lagen. På det hela taget är det emellertid en
utpräglad ramlag. Befogenheterna att närmare uttyda lagens innehåll har —
efter regeringens bemyndigande — lagts på arbetarskyddsstyrelsen.

Arbetarskyddsstyrelsen kan med stöd av lagen föreskriva att arbetspro-
cess, arbetsmetod eller anläggning avsedd för verksamhet av visst slag far
användas endast efter tillstånd eller att viss teknisk anordning får användas
eller avlämnas för att tas i bruk först efter godkännande i särskild ordning. I
fråga om ämne som kan föranleda olycksfall eller ohälsa kan arbetarskydds-
styrelsen likaledes kräva godkännande före användningen. Styrelsen kan
även föreskriva att särskilt villkor skall gälla vid anvädningen av sådant
ämne. Styrelsen kan i ytterligare ett antal i lagen angivna hänseenden
utfärda föreskrifter. Styrelsen kan också föreskriva förbud att använda ar-
betsmetod, arbetsprocess, teknisk anordning eller ämne som kan vålla fara.

Det kapitel i arbetsmiljölagen som behandlar vem som har ansvaret för
arbetsmiljön inleds med en bestämmelse om att arbetsgivare och arbetsta-
gare är skyldiga att samverka för att åstadkomma en god arbetsmiljö.
Huvudansvaret för arbetsmiljön skall dock ligga på arbetsgivaren. Denne
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skall enligt lagen vidta alla de åtgärder som behövs för att förebygga att de
anställda utsätts för ohälsa eller olycksfall i arbetet. Även de anställda
åläggs dock ett skyddsansvar. De skall följa givna föreskrifter och använda
skyddsanordningar. De skall också iaktta den försiktighet i övrigt som
behövs för att förebygga olycksfall. I akuta farosituationer skall de upphöra
med arbetet för att rådgöra med arbetsledare eller skyddsombud. Den
anställde är enligt uttrycklig bestämmelse fri från att ersätta ekonomiska
eller andra skador som kan uppstå på grund av att arbetet upphör.

Om två eller flera företag samtidigt bedriver arbete på samma ställe, skall
de samarbeta för att åstadkomma säkra arbetsförhållanden. Byggherrar har
ett obligatoriskt samordningsansvar men kan överlåta ansvaret till någon av
dem som bedriver verksamhet på det aktuella arbetsstället. Samma regler
om obligatoriskt samordningsansvar gäller också för den arbetsgivare som
råder över ett fast driftställe.

I lagen föreskrivs att den som tillverkar, importerar, säljer eller hyr ut
maskin eller annan teknisk anordning skall se till att den erbjuder betryg-
gande säkerhet mot ohälsa och olycksfall. Den som installerar en sådan
anordning skall se till att behövliga skyddsanordningar uppsatts och att i
övrigt erforderliga skyddsåtgärder vidtas. Vidare skall den som tillverkar,
importerar eller överlåter ett farligt ämne vidta de åtgärder som behövs för
att hindra eller motverka att ämnet vid avsedd användning innebär risk från
skyddsynpunkt. Som farligt ämne betecknas alla kemiska ämnen eller pro-
dukter som på grund av sina egenskaper och avsett användningssätt kan
vara hälsofarliga eller medföra olycksfallsrisker i arbetet.

Den som råder över ett arbetsställe har ett skyddsansvar även gentemot
dem som mera tillfälligt arbetar där utan att vara anställda hos honom, t.ex.
i samband med varudistribution. Även den som hyr ut lokal eller markom-
råde för arbete eller såsom personalutrymme har skyddsansvar mot arbets-
tagarna på platsen.

I arbetsmiljölagen ägnas stor uppmärksamhet åt organisationen av
skyddsarbetet vid ett arbetställe. Det slås fast att arbetsgivare och arbetsta-
gare skall bedriva en på lämpligt sätt organiserad skyddsverksamhet. Stor
vikt läggs vid de anställdas möjligheter att utöva inflytande över arbetsför-
hållandena. På arbetsplatser med minst fem anställda skall finnas skydds-
ombud utsedda bland de anställda för att företräda dessa i skyddsfrågor.
Även på arbetsplatser med farre anställda kan utses skyddsombud om det
behövs. Men för små arbetsplatser finns också ett system med s.k. regionala
skyddsombud. Yrkesinspektionen kan nämligen för sådana arbetsplatser
medge att fackliga avdelningar utser skyddsombud som inte är anställda på
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arbetsplatsen. Vanligen utses därvid fackliga funktionärer.
På arbetsplatser med minst 50 anställda eller på mindre arbetsplatser där

de anställda begär det skall finnas en skyddskommitté. Den är sammansatt
av representanter för arbetsgivare och arbetstagare. Enligt de arbetsmil-
jöavtal som reglerar förhållandena på området har arbetstagarna majoritet i
kommittéerna. Skyddskommittén har uppgifter som ger den en central
ställning inom den lokala skyddsverksamheten.

Tillsynsmyndigheter enligt arbetsmiljölagen är arbetarskyddsstyrelsen
och, under styrelsens överinseende och ledning, yrkesinspektionen. Arbetar-
skyddsstyrelsen leds av en lekmannastyrelse som bl.a. innehåller represen-
tanter för parterna på arbetsmarknaden. Generaldirektören är ordförande.

Yrkesinspektionen är organiserad på 19 distrikt. I varje distrikt finns en
yrkesinspektionsnämnd. Den består av distriktschefen och ett antal leda-
möter som utses efter förslag av arbetsmarknadsparterna, lika många för
vardera sidan.

Om yrkesinspektionen vid sin tillsynsverksamhet eller på annat sätt far
reda på att en arbetsgivare bryter mot lagen eller föreskrifter som arbetar-
skyddsstyrelsen utfärdat med stöd av lagen skall inspektionen se till att
bristerna rättas till. I allmänhet far arbetsgivaren då en skriftlig uppmaning
att rätta till förhållandena inom en viss angiven tid. Gör han inte detta kan
yrkesinspektionen utfärda ett föreläggande (t.ex. att förbättra ventilationen)
eller ett förbud (t.ex. mot att använda en viss maskin). Vid akut fara kan
inspektionen föreskriva att dess beslut skall lända till efterrättelse omedel-
bart. Yrkesinspektionen kan i förbudet eller föreläggandet också utsätta vite
med ett belopp som den finner skäligt. Rättar sig inte arbetsgivaren efter
föreläggandet eller förbudet kan vitet dömas ut av domstol sedan allmänne
åklagaren fört talan där. Har yrkesinspektionen inte bestämt något vite, kan
arbetsgivaren åtalas och dömas till böter eller fängelse.

För att säkerställa ett förbud som yrkesinspektionen utfärdat kan den
meddela beslut om försegling eller annan avstängning av anläggning, ut-
rymme eller anordning. Beslutet verkställes genom inspektionens försorg.
Efterlevnaden av ett förbud garanteras också av att ett skyddsombud har
rätt att stoppa ett arbete som sker i strid mot förbudet.

Direkt straffsanktionerade bestämmelser finns i arbetsmiljölagen endast i
begränsad utsträckning. De brott det gäller är otillåten användning av
minderårig i arbete och visst oriktigt uppgiftslämnande. I samtliga fall rör
det sig om böter. Detsamma gäller den som utan giltigt skäl borttager
skyddsanordning eller sätter sådan ur bruk. Däremot finns det vidsträckta
möjligheter för arbetarskyddsstyrelsen att förse sina föreskrifter med direkt
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straffsanktion. Det kan därvid även bli fråga om fängelse i högst ett år. Det
tyngst vägande påtryckningsmedlet är dock föreläggande och förbud riktat
mot arbetsgivaren.

Gemensamt för samtliga straffbestämmelser är att det krävs uppsåt eller
oaktsamhet för att straffskall inträda.

Om i samband med brott anordning eller ämne använts i strid mot förbud
som tillsynsmyndighet utfärdat skall egendomen eller dess värde förverkas
om inte denna rättsverkan är uppenbart obillig.

Vid sidan av bestämmelserna i arbetsmiljölagstiftningen kan det bli aktu-
ellt att tillämpa bestämmelser i brottsbalken när en olycka eller en yrkes-
sjukdom inträffat som en följd av missförhållanden i arbetsmiljön. Det gäller
främst reglerna om vållande till annans död, vållande av kroppsskada eller
sjukdom och framkallande av fara för annan. Bestämmelserna om allmän-
farlig vårdslöshet och spridande av gift kan också tänkas komma i fråga.
Har t.ex. skyddsanordningar varit otillräckliga eller obefintliga eller har
brister förekommit i skyddsinstruktioner eller planering av arbetet kan
förfarandet falla under straffbestämmelserna i brottsbalken. Även underlå-
tenhet att vidta åtgärd kan vara straffbar i de fall underlåtenheten ter sig
lika straffvärd som en positiv handling. Av stor vikt vid bedömingarna i
dessa fall är om någon regel som arbetarskyddsstyrelsen har meddelat om
arbetsmiljöns beskaffenhet blivit åsidosatt.

Arbetsgivaransvarets placering

Huvudansvaret för arbetsmiljöns beskaffenhet vilar som tidigare framhållits
på arbetsgivaren. Med arbetsgivaren avses därvid denne personligen, veder-
börande styrelse eller i den offentliga förvaltningen den som är ansvarig
enligt instruktion, arbetsordning eller liknande. Också den som företräder
arbetsgivaren kan ha ansvar som arbetsgivare.

Normalt utgör det i det dagliga livet inget problem att identifiera bäraren
av arbetsgivareansvaret. Inom ett företag brukar det inte råda några oklar-
heter om vem som formellt företräder företaget. Jag bortser i detta samman-
hang från frågan på vilken nivå i en verksamhet som ansvaret ligger liksom
från de svårigheter som kan uppkomma genom att exempelvis flera bolag
med inbördes relationer av oklart slag finns med i bilden. Inte heller de
myndigheter som svarar för tillsynen över arbetsmiljölagstiftningen behöver
normalt tveka. De oklarheter som kan uppstå far redas ut i varje fall för sig
med utgångspunkten att nå det reella ansvaret så nära som möjligt. Ett
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problemområde som i sig skulle kunna fordra en analys som skulle spränga
ramen för denna framställning är vissa fall med entreprenader och
inhyrningar av maskiner med förare och liknande arrangemang. Här måste
huvudregeln vara att placera ansvaret hos den som har möjlighet att i
verkligheten påverka förhållandena.

I en del fall kan det bli fråga om att fördela ansvar för arbetsmiljön på
flera. För vissa situationer ger lagen såsom framgår av den tidigare redogö-
relsen direkta anvisningar. Exempelvis gäller detta det obligatoriska sam-
ordningsansvar som åvilar arbetsgivare som råder över ett fast driftställe.

Gäller det rättsliga ingripanden enligt arbetarskyddslagstiftningen är det
vanligen inte några problem när det gäller att fastslå mot vem ett föreläg-
gande eller förbud skall riktas. Ar arbetsgivaren en juridisk person riktas
åtgärden mot den juridiske personen och delgivning sker enligt vanliga
förvaltningsrättsliga grunder. Ett vitesföreläggande kan också riktas mot
den juridiska personen som arbetsgivare. Även mot kommun och landsting
kan vitesföreläggande riktas. Däremot kan man enligt praxis inte förelägga
staten vite.

När det gäller straffansvaret är det en helt annan situation. Straff kan i
svensk rätt bara ådömas enskild fysisk person. Det finns i vissa andra
länders lagstiftningar exempel på att man kan döma ut straff även mot
juridiska personer. Detta förekommer inte i det svenska rättssystemet över
huvud taget. Det gäller där alltid att finna ut vilken fysisk person som skall
vara straffansvarig. Detta gäller även i de fall arbetsgivaren är exempelvis
ett bolag.

Fram till 1974 då den dåvarande arbetarskyddslagen ändrades gällde ett
rent strikt arbetsgivaransvar. Det stod i lagen att det var arbetsgivaren som
var ansvarig. Vem denne var bestämdes på rent formella grunder. I ett
ensamföretag var det ägaren, i ett bolag verkställande direktören o.s.v. I ett
statligt verk var det generaldirektören eller motsvarande befattningshavare.
Systemet kompletterades med regler om arbetsföreståndare i statlig och
kommunal verksamhet och om möjlighet att fa arbetarskyddsstyrelsens
godkännande av arbetsföreståndare i annan verksamhet. Arbetsförestån-
dare hade ansvaret för överträdelser av direkt straffsanktionerade bestäm-
melser i arbetarskyddslagstiftningen. Man behövde sedan aldrig fundera
över att bevisa om vederbörande varit försumlig i något hänseende. Det
räckte med att bevisa att det förelåg en överträdelse, alltså skulle arbetsgiva-
ren eller arbetsföreståndaren dömas.

Hela detta system ändrades med de nya regler som i dag gäller.
Arbetsföreståndaren försvann. Den straffskyldige identifierades med "den
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som brustit" i straffbestämmelserna. För att straff skulle inträda krävdes
uppsåt eller oaktsamhet. Av motiveringen framgår att ansvaret skulle kunna
ligga på olika personer beroende på vilken överträdelse som begåtts. De
gamla bestämmelserna, menade man, var för stela och slog snett i många
fall. Mera flexibla bestämmelser skulle göra det möjligt att i varje enskilt fall
lägga ansvaret just där det hörde hemma.

Med de nya bestämmelserna avsågs att vidga möjligheterna att flytta över
och delegera beslutsfattande i arbetsmiljöfrågor. För att en delegering skall
få betydelse i straffrättsligt hänseende krävs att med delegering av ansvaret
följer tillräckliga beslutsbefogenheter och ekonomiska resurser. Det förut-
sätts också att den till vilken delegering skett har erforderlig erfarenhet och
tillräckligt kunnande för uppgiften.

Det straffrättsliga ansvaret avgörs alltså med hänsyn till i varje särskilt
fall föreliggande situation och med beaktande av det reella inflytandet över
beslut och åtgärder. Om arbetarskyddet eftersatts i fall då delegering skett
kan alltså företags- och verksledning under vissa förutsättningar vara fria
från ansvar. Härvid bör bedömas om ledningen vid val av person, genom
bristande tillsyn eller på annat sätt varit försumlig. Oklarheter i fråga om
ansvarsfördelningen faller alltid tillbaka på ledningens ansvar.

I sammanhanget kan förtjänas att omnämnas att även en enskild arbets-
tagare som inte är förman kan bli straffansvarig under förutsättning att han
fått ordentliga instruktioner om arbetet, erforderliga redskap och tillräckligt
med tid för arbetet och man inte gett honom större arbetsuppgift än han
kunnat klara av. Normalt torde dock i sådana situationer ansvaret falla på
förmannen för att han inte kontrollerat ordentligt eller på annat sätt brustit i
arbetsledningen.

Införandet av det nuvarande regelsystemet har inneburit ett närmande
till de principer som i övrigt är förhärskande på specialstraffrättens område i
Sverige. De har också i praktiken inneburit ett närmande till de principer
som gäller för tillämpningen av brottsbalkens bestämmelser — vållande till
annans död etc. — i anslutning till händelser som utspelas i arbetsmiljö.

Systemet kräver en många gånger ingående analys av de faktorer som
bildar underlag för den straffvärda handlingen. Därmed skapas emellertid
förutsättningar för att den i verkligheten ansvarige nås av straffet. På så sätt
bör också straffbudet kunna få den förebyggande effekt som bör eftersträvas.
Denna förebyggande effekt ter sig särskilt angelägen inom ramen för arbe-
tarskyddslagstiftningen som till hela sin natur syftar till att förebygga. Klart
är att en rätt tillämpning ställer stora krav på både kunnande och insatser
från de rättsvårdande myndigheternas sida. Härtill återkommer jag i ett
senare avsnitt.
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Jag tänker inte att här gå närmare in på skadeståndsansvaret. Detta har
för övrigt i arbetsmiljösammanhang fatt en minskande betydelse i Sverige.
Det är en följd av den utbyggnad av den offentliga arbetsskadeförsäkringen
som skett och de tilläggsavtal som träffats mellan arbetsmarknadens parter.
Här bör dock framhållas att enligt den nya svenska skadeståndslagen drab-
bar skadeståndsansvaret nästan aldrig en enskild arbetstagare. Detta gäller
såväl statlig som privat verksamhet. Det skall föreligga synnerliga skäl för
att en arbetstagare skall bli personligen ansvarig för en skada.

Vid bedömningen av om synnerliga skäl föreligger för att en anställd skall
bli skadeståndsskyldig skall hänsyn tas till handlingens beskaffenhet, arbets-
tagarens ställning och den skadelidandes intresse. Med handlingens beskaf-
fenhet menas att en arbetstagare skall behandlas strängare om han gjort sig
skyldig till en mera anmärkningsvärd vårdslöshet. Inte ens om det är fråga
om grov vårdslöshet är det dock självklart att arbetstagaren blir betraktad
som vållande. Om arbetstagaren tillhör driftledningen eller ånjuter särskilt
förtroende kan man räkna med att han blir föremål för strängare bedöm-
ning. Man kan också ta hänsyn till det inflytande han i realiteten haft på
arbetets utförande. Han kan exempelvis ha särskild sakkunskap eller lång-
varig erfarenhet av tillverknings- eller produktionsmetoden och därför varit
den bestämmande i förhållande till arbetsgivaren.

Sanktionssystemets utformning

Arbetsmiljölagstiftningen täcker de mest skiftande verksamheter i samhäl-
let. Målet är att säkerställa en god arbetsmiljö till gagn för hälsa, säkerhet
och trivsel för alla som är verksamma i arbetslivet. Vad som är en god
arbetsmiljö är inte lätt att allmängiltigt definiera. Våra kunskaper om risker
och hälsofaror förändras och ökar ständigt. Möjligheterna att leva upp till
de krav som kan ställas skiftar från ett område till ett annat av samhällslivet.
Fysiska såväl som psykiska faktorer skall vägas in. Under senaste decenniet
har diskussionen ofta rört sig om de s.k. psykosociala faktorerna, oklart
definierade. Relationer människor emellan spelar roll. Tekniska, medicins-
ka, ekonomiska och många andra saker måste vägas in. Över huvud taget är
det ett komplicerat och ofta svårstyrbart samspel av en mängd företeelser
som skapar vad vi med ett enda enkelt ord betecknar som arbetsmiljön. Mot
denna bakgrund far man betrakta det speciella rätts- och organisations-
system som byggts upp för att vinna målet så långt det går.

Ett karakteristiskt drag är att arbetsmiljölagstiftningen mycket nära rör
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förhållandet mellan parterna i arbetslivet. Det är en arbetsrättslig lagstift-

ning med de möjligheter till motsättningar som ryms i att det är två parter

som står mot varandra och att exempelvis medinflytandeproblematiken

klart framträder. Trots detta har dock den ömsesidiga förståelsen hittilldags

varit betydande. Detta är glädjande med hänsyn inte minst till att ett gott

klimat mellan parterna i sig befrämjar det goda klimat på arbetsplatserna

som eftersträvas.

Arbetsmiljölagstiftningen är också en social lagstiftning. Den skall verka

för att de i arbetslivet verksamma inte kommer till skada till liv eller hälsa.

Den kompletterar de övriga åtgärder samhället sätter in för att värna om vår

hälsa och vårt välbefinnande.

Mot bakgrund bl.a. av vad som nu skisserats har huvudansvaret för

förverkligande av målsättningar lagts på dem som är verksamma ute i

arbetslivet. Skyddsarbetet skall bedrivas ute på arbetsplatserna av dem som

är verksamma där. En särskild säkerhetsorganisation är förutsatt i lagstift-

ningen. Samhället, myndigheterna — i första hand yrkesinspektionen —

kommer in som rådgivare, vägledare, normbildare och kontrollant i vissa

delar. Med hänsyn till verklighetens skiftande karaktär kan den fulla uttyd-

ningen av de regler och föreskrifter som finns många gånger ske först ute på

arbetsplatsen.

Bristande kunskaper om risker i olika hänseenden och hur de skall be-

mästras är vanligt förekommande trots allt som gjorts och görs för att

utforska och upplysa. Förändringar i verksamheten riktar uppmärksamhe-

ten mot problem som tidigare inte funnits. Myndigheternas uppgifter blir

att se till att frågorna far sin rätta lösning och att övertyga de inblandade om

nödvändigheten att följa vissa handlingsmönster. De myndighetsanvisning-

ar och föreskrifter som finns blir här till hjälp och stöd.

I de handlingsmönster som arbetsmiljölagstiftningen drar upp spelar

samhällsingripanden genom kriminalisering och straffåtgärder en relativt

underordnad roll. Den särskilda samhälleliga tillsynsorganisationen som

byggts upp syftar främst till att nå målet andra vägar. I den preventiva

verksamheten satsas också stora och ökande resurser på en utbyggnad av en

effektiv företagshälsovård. Forskning, utbildning och information i olika

former spelar en framträdande roll. Offentlig provning och kontroll av

maskiner och andra tekniska anordningar ägnas stor uppmärksamhet. I den

mån trots alla andra bemödanden samhälleliga tvångsåtgärder blir nödvän-

diga användes i första hand förvaltningsrättsliga medel i form av föreläggan-

de och förbud genom tillsynsmyndigheternas försorg.

Föreläggande och förbud från yrkesinspektionen bildar grundpelarna i
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sanktionssystemet och har i denna egenskap stora förtjänster. Jag skall här
beröra en del av dem.

När man tillgriper föreläggande eller förbud kan man inrikta sig direkt på
de konkreta förändringar av arbetsmiljön som är eftersträvansvärda. Åtgär-
derna är framåtsyftande, leder till faktiska förändringar. StrafFprocessen
innebär till skillnad däremot ofta blott och bart ett konstaterande av att fel
och försummelser har förelegat vid en viss tidpunkt. Många gånger är det
komplicerade förhållanden som måste utvärderas för att man skall nå fram
till riktiga bedömningar. Det är då en fördel att man i det enskilda fallet
innan åtgärden sätts in far tillfalle till en grundlig genomgång av sakkunniga
personer. Samverkan kan ske med den lokala skyddsorganisationen i företa-
get. Lösningarna kan förankras där och hos företagsledningen. Prioritering-
ar kan göras mellan olika förbättringsåtgärder. Dessa kan sättas in i ett
vidare sammanhang. Detta är viktigt inte minst med tanke på de ekonomis-
ka rimlighetsbedömningar som måste till och samspelet med andra insatser.

De krav som kan ställas genom förelägganden och förbud kan vara
utomordentligt långtgående och hårtslående i de fall det behövs. I själva
verket finns det utomordentligt vida gränser för de effekter som kan utlösas.
Ett ingripande kan ju innebära i praktiken nedläggning av en verksamhet
eller ett företag. En sådan påföljd är i de allra flesta fall betydligt mera
avskräckande än ett eventuellt straff. För riktigheten i de beslut som fattas
har man sökt skapa garantier genom att beslut om föreläggande eller förbud
normalt fattas i yrkesinspektionsnämnderna. I dessa ingår förutom arbets-
miljöexpertis representanter för arbetsmarknadens parter.

Straffprocessen kan komma in i den mån ett föreläggande eller ett förbud
inte efterlevs. Då kan det bli fråga om straff som döms ut efter normal
process med medverkan av åklagare och domstol. Men rättsutredningen blir
då i regel av enkel beskaffenhet. Det gäller här inte att gå in på en allmän
bedömning av bristerna i arbetsmiljön. Vad som skall konstateras är blott
och bart om de förhoppningsvis klart och entydigt formulerade påbuden i
yrkesinspektionens beslut har följts eller ej.

En särskild påtryckningsmöjlighet som tillkommit genom lagändringar
under 1970-talet är vitesföreläggandet. Härigenom har man fatt en ekono-
misk sanktionsmöjlighet av helt andra dimensioner än vad som ligger inom
räckvidden för ett vanligt bötesstraff. Vitesinstitutet har också den förtjäns-
ten att det kan användas även mot arbetsgivare som är juridisk person.
Därigenom täpper man till den lucka som ibland påtalas när det gäller
möjligheterna att med straff nå företag som är juridiska personer. Bland
annat mot denna bakgrund ser jag i dag inte anledning eftersträva att införa
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särskilda strafformer riktade mot juridiska personer i arbetsmiljöangelägen-
heter. En hel och full satsning på de sanktionsmöjligheter och övriga hand-
lingsvägar som redan finns ter sig av flera synpunkter mera rationell och
verkningsfull.

Yrkesinspektionens beslut i frågor som nu nämnts kan också säkerställas
genom andra åtgärder av rent förvaltningsmässig art. Underlåter någon att
vidta åtgärder som ålagts honom enligt ett föreläggande kan yrkesinspektio-
nen förordna om rättelse på hans bekostnad. Beslut om förbud kan säker-
ställas genom att yrkesinspektionen föranstaltar om försegling eller annan
avstängning av anläggning, utrymme eller anordning. En alldeles speciell
möjlighet att förverkliga innehållet i ett beslut av yrkesinspektionen om
förbud ligger också i arbetsmiljölagens bestämmelser om att ett skyddsom-
bud äger avbryta arbete som bedrivs i strid mot förbudet.

När man diskuterar sanktionssystemet inom arbetsmiljölagstiftningen får
man inte glömma den tämligen unika anordningen som ligger i skyddsom-
budets stoppningsrätt. Om ett arbete innebär omedelbar och allvarlig fara
för arbetstagares liv eller hälsa kan ett skyddsombud avbryta arbetet i
avbidan på yrkesinspektionens ställningstagande. Förutsättningen är också
att rättelse inte genast kan nås genom hänvändelse till arbetsgivaren. Denna
bestämmelser har stor betydelse när det gäller akuta farosituationer. För
närvarande förekommer det varje år cirka 100 sådana fall som rapporteras
till yrkesinspektionen för ställningstagande. Hur många fall därutöver det
finns där skyddsombud ingriper men rättelse sker genom arbetsgivaren utan
hänvändelse till yrkesinspektionen finns det inga uppgifter på. Antalet torde
vara ganska betydande. De farhågor som uttalas då stoppningsrätten inför-
des 1974 att befogenheterna skulle missbrukas av skyddsombuden har inte
besannats i någon vidare mån.

Vad som anförts i det föregående innebär inte att man på arbetsmiljöom-
rådet kan avvara direkt straffsanktionerade bestämmelser. De möjligheter
som i och med den nya lagstiftningen gavs arbetarskyddsstyrelsen att i ökad
utsträckning utfärda direkt straffsanktionerade föreskrifter var säkerligen
väl motiverade och kommer också att utnyttjas. Viktigt är emellertid att
möjligheterna används på ett sådant sätt att systemet totalt sett verkar i
riktning att nå största effekt i form av reella förbättringar av arbetsmiljön
med bästa användning av de resurser som står till buds. Rättesnöret bör
därvid enligt min mening vara att inom sanktionssystemet lägga huvudvik-
ten vid den form av direkt ingripande som ligger i förelägganden och förbud
från yrkesinspektionen. Dessa kan då nära kopplas till inspektionens rådgi-
vande och förebyggande verksamhet.
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Mot bakgrund av vad nu sagts bör till en början stor vikt läggas vid att
endast knyta straffbud till klara och lätt definierbara gärningsbeskrivningar.
Några mer eller mindre dunkelt formulerade försumlighetsrekvisit bör inte
accepteras när det gäller beskrivningen av den straffvärda handlingen. Låt
vara att oaktsamhetsbedömningen kommer in när det gäller att avgöra om
överträdelsen som sådan skett av oaktsamhet eller uppsåtligen. Med denna
utgångspunkt blir det i stor utsträckning fråga om straffbeläggning av
gärningar av ordningskaraktär av typen underlåtenhet att göra anmälning-
ar till myndigheter, att utföra läkarundersökningar, att göra mätningar av
luftföroreningar och liknande. Förbud av olika slag kan också vara ända-
målsenligt att förena med straffsanktioner. Ett vidgat falt i framtiden där
straffpåföljder kan föreskrivas är krav på officiell provning av maskiner och
anordningar av olika slag.

Målet bör allmänt sett vara straffbud som är lätt och direkt begripliga för
dem de är avsedda för och som inte kräver några alltför omfattande brotts-
utredningar vid ifrågasatta överträdelser. På detta sätt kan man förvänta sig
en snabb lagföring. Detta är väsentligt om man skall se till påbudens
preventiva syfte. Man undviker också att tillsynsmyndigheternas likaväl
som polisens, åklagarnas och domstolarnas resurser tas i anspråk på ett
oproportionerligt sätt. Det är väl inte heller förvånande om jag för egen del
vill understryka det angelägna i att yrkesinspektionens krafter i första hand
används för konstruktivt direkt förebyggande arbete. Yrkesinspektionen bör
inte alltför mycket tas i anspråk för att hjälpa till med att klarlägga lagöver-
trädelser i det förgångna med måhända ringa betydelse i nuet och för
framtiden.

Vid sidan av de specialstraffrättsliga reglerna i arbetsmiljölagstiftningen
bildar de allmänna straffreglerna i brottsbalken i viss mån ett komplement
till arbetsmiljölagstiftningens sanktionssystem. Dessa regler har också inom
ramen för den ökade aktiviteten på arbetsmiljöområdet under senare år
tilldragit sig allt större uppmärksamhet när det gäller händelser som timat i
arbetslivet. Genom en nyligen genomförd lagändring har också kravet på
angivelse som förutsättning för åtal för vållande av kroppsskada som inte är
grov, tagits bort ur brottsbalken.

När det gäller bedömning av gärningar enligt brottsbalken är det att
konstatera att arbetsmiljölagstiftningen med alla dess förgreningar och an-
slutande författningsområden ger en bra vägledning. Självfallet är också den
uppbyggda tillsynsorganisationen av god hjälp. Yrkesinspektionen bidrar
vid bedömningarna under utredningens gång. Arbetarskyddsstyrelsen far
ofta avge yttranden till åklagare och domstolar. Jag vill här betona det
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angelägna i att själva brottsvärderingen läggs på polis- och åklagarmyn-
digheterna när ett ifrågasatt brott utreds. Yrkesinspektionen skall kunna
hjälpa till med tekniskt och i viss utsträckning också ett juridiskt underlag
men utvärderingen skall ligga på andra. Tillsynsorganen skall göra värde-
ringar på grundval av den lagstiftning de är satta att tillämpa. De andra
rättsvårdande organen gör bedömningarna inom sitt område.

Jurister behövs i arbetet för en bättre arbetsmiljö

Utvecklingen under det senaste decenniet har inneburit utbyggnad av lag-
stiftningen på arbetsmiljöområdet i klar riktning mot kraftfullare ingripan-
den och större befogenheter för tillsynsmyndigheterna. I Sverige utövar
arbetarskyddsstyrelsen en betydande lagstiftningsfunktion genom sin före-
skriftsverksamhet. Detta innebär att arbetet i styrelsen i stora delar liknar
det som traditionellt är mönstret när offentliga författningar kommer till.
Där ingår en utredningsfas med särskilda arbetsgrupper där parterna på
arbetsmarknaden är med, remissförfarande och med ledning av detta sam-
manställning av slutligt underlag för styrelsens beslut. En föreskrift av
styrelsen kan inte överklagas. Styrelsen har dock rätt att självmant under-
ställa regeringen en föreskrift innan den utfärdas. Något sådant fall har
ännu inte inträffat.

Mot bakgrund av den utveckling som varit har styrelsens centrala organi-
sation förstärkts med en lagbyrå. Det är också denna som främst biträder
med kontakterna med utomstående rättsvårdande myndigheter. Den hand-
lägger också i samverkan med de tekniska byråerna besvärsärenden från
yrkesinspektionen.

Yrkesinspektionen har att fatta beslut med utomordentligt stor räckvidd
för dem som berörs. Det är därför viktigt att de avgöranden som sker är väl
underbyggda i rättsligt hänseende. Detta kräver god sakkunskap och gott
omdöme i rättsfrågor. Mot denna bakgrund har sedan 1974 byggts upp en
organisation med jurister vid yrkesinspektionen. I dag har samtliga 19
yrkesinspektionsdistrikt minst en juristtjänst. Enligt min mening finns be-
hov av ytterligare förstärkningar på detta område.

Arbetsmarknadens parter har ett stort inflytande över arbetsmiljöfrå-
gorna och administrationen av tillsynsverksamheten sker i nära samarbete
med dem. Det är därför glädjande att kunna konstatera att man på såväl
arbetsgivarsidan som arbetstagarsidan har stor förståelse för behovet av
jurister inom tillsynsverksamheten. Arbetsgivarsidan kanske mest betonar
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synpunkten att ingripandenas många gånger allvarliga karaktär för den
arbetsgivare som berörs kräver noggrann bedömning ur rättssäkerhetssyn-
punkt. Arbetstagarsidan kanske finner angelägnare betona vikten av att
yrkesinspektionens beslut blir rättsriktiga så att de står sig vid en fortsatt
hantering i rättsmaskineriet och därmed får den effekt som avsetts.

Ett problem när det gäller rekrytering av jurister till området är att den
juristutbildning som ges dagens nytillkommande jurister ger mycket lite
insikter i arbetsmiljölagstiftningen och dess tillämpning. Styrelsen får därför
utbilda de nyanställda från grunden på detta område. I viss utsträckning får
styrelsen också — med de både för- och nackdelar som detta innebär —
fungera som utbildare av jurister som sedan söker sig till andra arbetsupp-
gifter inom näringsliv och organisationer. En väg mot bättre förhållanden
vore kanske att integrera tjänstgöring vid styrelsen eller yrkesinspektionen i
den ordinarie vidareutbildningsgången för jurister.

Från fackligt håll har tidigare rests kritik innebärande att polis, åklagare
och domstolar icke skulle ha visat tillräcklig förståelse för arbetslivets pro-
blematik och arbetarskyddets betydelse. Följden skulle ha blivit att man inte
agerat tillräckligt snabbt och kraftfullt i rättsärenden där det gällt åsidosät-
tande av säkerheten i arbetslivet. Kritiken har av de utpekade anammats på
ett konstruktivt sätt. Flera initiativ har tagits för att sprida bättre kunskaper
om arbetsmiljölagstiftningen och dess motiv. Så har exempelvis riksåkla-
garen ordnat särskild utbildning för åklagare med inriktning på arbetar-
skyddsärendenas behandling. Där har personal från arbetarskyddsstyrelsen
kunnat medverka som informatörer. På initiativ av rikspolisstyrelsen har
utarbetats en särskild handbok för hur polisens brottsutredningar i arbets-
miljömål skall gå till. Goda kontakter har etablerats mellan arbetarskydds-
styrelsen och yrkesinspektionen samt polis- och åklagarmyndigheter. Erfa-
renheterna av utbytet är positiva.

Slutord

I det föregående har lämnats en del synpunkter utgående från svenska
förhållanden. Några revolutionerande nyordningsidéer har inte förts fram.
Sådana hade kanske inte heller varit att vänta med hänsyn till att hela faltet
så nyligen bearbetats. Självfallet finns det saker som kan behöva göras eller
ses över ytterligare men som inte har kunnat rymmas här. Mitt sammanfat-
tande omdöme blir dock att det system som finns i dag när det gäller
ansvarsförhållanden och sanktioner är väl avvägt till sin uppläggning. Vad
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som nu behövs är att vi blir kunnigare och skickligare när det gäller att
bruka de förutsättningar som finns. Där är vi dock på god väg och förutsätt-
ningarna gynnsamma.

Som företrädare för en förvaltning som har att sörja för att förhållandet i
arbetslivet utvecklas positivt med tanke på hälsan och säkerheten för de som
är verksamma där ser jag ljust på framtiden. Vi har i dag helt andra
möjligheter till insatser än tidigare. Vi har också helt annan förståelse än
förut för arbetsmiljöns betydelse. Detta gäller inte bara Sverige utan alla
nordiska länder utan undantag.

Jag gläds åt det växande intresse bland jurister i Norden som återspeglas i
att ett ämne med anknytning till arbetsmiljön beretts plats på 1981 års
juristmöte. Jag hoppas och tror att utvecklingen pekar hän mot ökat sam-
spel framöver mellan dem som är direkt verksamma i arbetet för en bättre
arbetsmiljö och jurister av alla kategorier. Det är min förhoppning att
exemplet skall få efterföljd i framtiden. Arbetarskyddsområdet rymmer
många frågeställningar av arbetsrättslig, förvaltninsgrättslig och kriminal-
rättslig natur som är väl ägnat att dras inför det kloka och kunniga forum
som nordiska juristmötet representerar.

LITTERATURHANVISNINGAR

Danmark

Forslag til Lov om arbejdsmiljø (Folketingsåret 1973 — 74.2. Samling. Arbejdsmin. 3.kt.j.nr. 15-
0-73).

Lov om arbejdsmiljø nr 681/1975 (Arbejdsmin. 3.kt.j.nr. 15-0-75).

Rapporter från Arbejdsmiljøgruppen af 1972:

Rapport nr 1 Skader, Omkostninger, Målsætning, Nærdemokrati, Planlægning, 1973

Rapport nr 2 Arbejdsmiljøundersøgelsen, 1974

Rapport nr 3 Grænseværdier, Arbejdstiden, Meningsfyldt job, Udstødningen, 1975

Rapport nr 4 Medbestemmelse, Arbejdsmiljøtjeneste, Uddannelse og forskning, Planlægning,
1976
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Finland

Lag om skydd i arbete (299/1958)

Proposition nr 76/1972 om lag om arbetarskyddsfbrvaltningen

Lag om arbetarskyddsfbrvaltningen (574/1972)

Förordning om arbetarskyddsförvaltningen (372/1973)

Proposition nr 122/1972 om lag om tillsynen över arbetarskyddet

Lag om tillsyn över arbetarskyddet (131/1973)

Förordning om tillsynen över arbetarskyddet (954/1973)

Kommittébetänkande 1974: 123 med förslag till ny lagom arbetarskydd. Ett sammandrag finns
på svenska.

Island

Lag om förhållanden, hygien och säkerhet på arbetsplatser (46/1980)

Norge

Ot. proposition nr 3 (1975—76) Om lov om arbeidervern og arbeidsmiljø m.v.

Ot. proposition nr 41 (1975—76) Om arbeidstid, oppsigelsevern, arbeidstilsyn m.v. i lov om
arbeidervern og arbeidsmiljø

Lov om arbeidervern og arbeidsmiljø av den 4 februari 1977 med ändringar den 26 maj 1978
och den 13 juni 1980. Den antagna lagen jämte hänvisningar till förarbeten finns i Norsk
Lovtidend Avd. I Nr . 4 -14 . februar 1977 s. 77-109.

Sverige

Bättre arbetsmiljö. Betänkande avgivet av arbetsmiljöutredningen. SOU 1972:86

Arbetsmiljölag. Slutbetänkande avgivet av arbetsmiljöutredningen. SOU 1976: 1 med bilagor
1 — 3 (SOU 1976: 2 - 4 , Bakgrund till förslag om arbetsmiljölag, Rapporter i psykosociala frågor
och Internationella konventioner inom arbetarskyddet)

Prop. 1973: 130. Åtgärder för bättre arbetsmiljö

Prop. 1976/77: 149. Arbetsmiljölag

Socialutskottets betänkanden SOU 1973: 25 och 1977/78: 1

Vissa specialstraffrättsliga problem. Betänkanden från justitiedepartementet. Dsju 1975:23

Företagsböter. En kartläggande undersökning av korporativt ansvar. Betänkande från justitie-
departementet. Dsju 1978:5

Företagsböter. Förslag till lagtexter. Promemoria från justitiedepartementet. Dsju 1979: 10

Gullberg, Rundqvist, Starland, Arbetsmiljölagen. Kommentar och författningar. Liber förlag
1981

Hans Thornstedt, Företagens straffansvar. Akademiförlaget 1972

Promemoria om arbetsmiljöbrott 1980-02-11. Promemoria från riksåklagaren. ÅD 149-80

Gullberg, Nordisk arbetsmiljölagstiftning — en jämförande översikt. SACO/SR:s skriftserie nr
23.

Teljstedt, Straffrättsligt arbetsmiljöansvar. SFO:s skriftserie 1980.
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