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1 Inledning 

1.1 Introduktion 

Lagstiftning till skydd för arbetstagare har funnits sedan lång tid tillbaka i svensk 

rätt. Lagarna har inte alltid tillhandahållit ett lika omfattande skydd som dagens 

lagstiftning utan skyddet har förstärkts och utvecklats under en längre period. 

Så tidigt som år 1881 infördes föreskrifter för att skydda barn som 

förvärvsarbetade.1 Dagens lagstiftning till skydd för arbetstagare återfinns i 

Arbetsmiljölagen (1977:1160) (AML). Vilka konkreta krav eller åtgärder som 

AML ställer på arbetsmiljön går inte att utläsa ur lagens paragrafer då dessa till 

stor del är allmänt hållna och utformade att fungera som en ramlag. Exakta krav 

på hur arbetsmiljön skall vara utformad återfinns alltså i andra källor än i AML. 

Den främsta källan som specificerar kraven på arbetsmiljön återfinns i 

Arbetsmiljöverkets (AMV) föreskrifter och allmänna råd. AMV har naturligtvis en 

viktig roll i utformandet och konkretiserandet av AML:s påbud, men både 

representanter för arbetsgivare och arbetstagare har en samrådande roll i detta 

arbete. AMV har en egen författningssamling (AFS), där myndighetens 

föreskrifter och allmänna råd publiceras.2  

I AML finns allmänna bestämmelser om arbetsmiljöns beskaffenhet. Där 

stadgas bland annat att arbetsmiljön skall vara tillfredsställande utifrån tre olika 

kriterier, närmare bestämt utifrån arbetets natur, den sociala utvecklingen i 

samhället och den tekniska utvecklingen i samhället (AML 2 kap 1 § 1 st.). 

Arbetsmiljön skall anpassas till människors olika fysiska och psykiska 

förutsättningar (AML 2 kap 1 § 2 st.). Vidare krävs viss planering så att arbetet 

kan ske i en ”sund och säker miljö” (AML 2 kap 2 §). Det finns fler stadganden 

om arbetsmiljöns beskaffenhet. I likhet med ovan nämnda bestämmelser så är 

                                                           
1
 B. Ericson, K. Gustafsson, Arbetsmiljölagen med kommentar, 14 uppl., s. 15. 

2
 B. Ericson, K. Gustafsson, Arbetsmiljölagen med kommentar, 14 uppl., s. 37 f. 
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dessa också allmänt utformade.3 Det finns alltså bestämmelser, både i AML och i 

föreskrifter, om arbetsmiljöns utformning och standard. I det efterföljande 

kapitlet (kap 3) stadgas allmänna skyldigheter. Ansvaret för att genomföra alla 

skyldigheter enligt lag och föreskrifter placeras främst hos arbetsgivaren. 

Förebyggande åtgärder mot ohälsa och olycksfall skall vidtas av arbetsgivaren 

(AML 3 kap 2 §). Vidare ansvarar arbetsgivaren för att planera och undersöka 

risker med verksamheten m.m. för att kunna skapa en god arbetsmiljö (AML 3 

kap 2 a §). Det kan tänkas att företag, vars målsättning är att gå med vinst, inte 

har som högsta prioritet att genomföra åtgärder för att förbättra arbetsmiljön, 

om detta medför kostnader för företaget. Brister i arbetsmiljön behöver dock 

inte grunda sig på skäl som är rent ekonomiska. Det kan också bero på okunskap 

hos arbetsgivare eller arbetstagare om vilka krav som finns på arbetsmiljön. 

Denna uppsats kommer dock att fokusera på de lagar och föreskrifter som skall 

motivera arbetsgivare och arbetstagare att upprätthålla en god arbetsmiljö. I 

AML finns ett flertal bestämmelser vars syfte är att se till så att AML och 

föreskrifter som utfärdats med stöd av AML genomförs på arbetsplatser runt 

om i landet. Dessa bestämmelser utgörs av det sanktionssystem som finns 

stadgat i AML. Visserligen kan inte alla bestämmelser - som har en 

genomdrivande funktion - anses falla in under begreppet sanktion, men de har 

den gemensamma egenskapen att de har en nära koppling till sanktionerna i 

AML.     

1.2 Syfte och avgränsningar 

Ändamålet med AML:s sanktionssystem är i första hand tänkt att verka 

förebyggande. Detta förverkligas genom att AMV får ingripa med förelägganden 

och förbud mot brister i arbetsmiljön. Ingripandena syftar till att minimera 

hälsorisker, genomdriva nödvändiga säkerhetsåtgärder och förbättra 

arbetsförhållandena på arbetsplatser. I andra hand är ändamålet med 

                                                           
3
 Se kap 2 Arbetsmiljölagen. 
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sanktionssystemet att vara bestraffande. I viss mån kan de bestämmelser som 

är bestraffande även anses syfta till att minimera hälsorisker m.m. Oavsett om 

sanktionsbestämmelserna är förebyggande eller repressiva, så är huvudsyftet 

att uppnå en god arbetsmiljö.4 Det primära syftet med denna uppsats är att 

svara på frågan om AML:s sanktionsbestämmelser är ändamålsenligt utformade. 

För att svara på denna fråga kommer uppsatsen att undersöka de delar – 

föreläggande och förbud, straffbestämmelser och sanktionsavgifter – som 

systemet huvudsakligen är uppbyggt av. Det finns dock ett flertal bestämmelser 

som inte i strikt mening avser sanktioner, men som har en direkt koppling till 

sanktionssystemet, och vars huvudsakliga syfte kan sägas vara att genomdriva 

de arbetsmiljörättsliga krav som stadgas i AML och AMV:s föreskrifter. 

Föreläggande och förbud är exempel på sådana regleringar med en 

genomdrivande funktion och har en nära koppling till sanktionssystemet. Dessa 

bestämmelser kommer också att undersökas för att besvara min fråga. 

 Denna uppsats är tänkt att redogöra för de bestämmelser som finns intagna 

i AML. I praktiken innebär detta att jag inte avser att behandla bestämmelser 

om arbetsmiljöbrott (BrB 3 kap 10 §) eller företagsbot (BrB 36 kap). I de fall där 

AML:s stadganden knyter an till annan lagstiftning avser jag att redogöra för de 

delar som är relevanta för AML:s sanktionssystem. Som exempel på annan 

lagstiftning och föreskrifter som har relevans och som kommer att beröras i 

detta arbete kan nämnas lag (1985:206) om viten (LOV), Den europeiska 

konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 

friheterna (Europakonventionen), föreskrifter och vägledande råd från AMV.  

  

                                                           
4
 Prop. 1976/77:149 s. 368. 
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1.3 Metod  

Jag kommer att använda mig av rättsdogmatisk metod. Lagtext och förarbeten 

kommer att utgöra grunden för min uppsats. Utöver dessa rättskällor kommer 

jag att använda mig av praxis och doktrin på området. Det kommer också bli 

nödvändigt att undersöka AMV:s föreskrifter och vägledande råd. Genom att 

redogöra för och ta del av ovanstående källor avser jag kunna besvara om AML:s 

sanktionsbestämmelser är ändamålsenligt utformade. 

1.4 Disposition 

Mitt arbete kommer att disponeras enligt följande: det andra kapitlet behandlar 

övergripande information om AML:s sanktionssystem. I denna del kommer jag 

att beröra sanktionssystemet utveckling och överväganden som legat till grund 

för senare års reformeringar. Det tredje kapitlet behandlar AMV:s möjlighet att 

använda sig av föreläggande och förbud. Där redogörs även för vilka sanktioner 

som är kopplade till överträdelser mot föreläggande och förbud. Det fjärde 

kapitlet behandlar de bestämmelser som är direkt straffsanktionerade enligt 

AML. I det femte kapitlet behandlas sanktionsavgifter. Jag kommer bland annat 

att redogöra för Europakonventionens påverkan på förfarandet vid uttagande 

av sanktionsavgifter, jämkning av sanktionsavgift, förfarandefrågor m.m. I det 

sjätte och sista kapitlet sammanfattas några av de slutsatser som jag drar i mitt 

arbete. Kapitlet är uppdelat i tre delar där varje del behandlar varsin 

sanktionsform.   
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2 Sanktioner 

2.1 Sanktionssystemets utveckling 

2.1.1 Överväganden vid lagstiftningsarbetet 

För att arbetsskyddslagstiftning skall få genomslag på arbetsplatser har det 

ansetts krävas ett sanktionssystem. Sanktionssystemets främsta roll är att se till 

så att den skyddslagstiftning som finns efterföljs. Vid införandet av AML gjordes 

ett antal överväganden beträffande sanktionssystemets utformning. En 

utgångspunkt var att missförhållanden skulle kunna åtgärdas snabbt av 

myndigheterna. Möjligheten att utfärda föreläggande och förbud bedömdes 

vara en sådan åtgärd som medförde att myndigheterna kunde ingripa på 

arbetsplatserna och motverka olycksrisker effektivt, och därmed framtvinga 

förbättringar av arbetsmiljön på ett arbetsställe. För att skapa incitament att 

följa föreläggande och förbud som utfärdas går det att förena dessa med vite.5 

AML kom också att förses med ett flertal straffbestämmelser. Vid 

utformningen av straffbestämmelserna gjordes överväganden om hur dessa 

skulle se ut. De kunde antingen utformas som direkta straffbestämmelser, dvs. 

bestämmelser som anger att vissa förfaranden är brottsliga, eller 

straffbestämmelser som blir aktuella först efter att förbud eller föreläggande 

har meddelats. I AML finns båda typerna av straffbestämmelser. Att hela 

sanktionssystemet skulle innehålla direkta straffbestämmelser ansågs medföra 

flera problem. För det första skulle ett sådant system kräva långtgående 

preciseringar av arbetsmiljöns beskaffenhet. Risken att missa viktiga 

preciseringar ansågs vara stor samtidigt som ett sådant system skulle leda till 

stelhet på ett område där det råder stor variation. Ett alternativ till att precisera 

arbetsmiljön var att utforma allmänt hållna föreskrifter. Det senare alternativet 

ansågs inte heller vara gångbart eftersom det skulle resultera i omfattande 

                                                           
5
 SOU 1976:1 s. 303. 
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utredningar i domstolen under det straffrättsliga efterspelet.6 För det andra ville 

man skapa ett system som inriktade sig på att förbättra arbetsmiljön. Ett viktigt 

steg för att uppnå bättre arbetsmiljö ansågs vara att sanktionerna skulle verka 

förebyggande. Det ansågs inte vara en fördel för det förebyggande arbetet om 

det skulle krävas resurser att i efterhand utreda om ett företags arbetsmiljö 

hade stridit mot generella föreskrifter. För det tredje ansågs att bedömningar av 

arbetsmiljöns beskaffenhet bäst kunde göras av arbetarskyddsorganen i 

samverkan med arbetsmarknadsparterna. Mot den bakgrunden ansågs det inte 

vara gångbart med ett sanktionssystem som enbart hade direkta 

straffsanktioner. Sanktionssystemet skulle istället vara utformat så att det drev 

fram förbättringar i arbetsmiljön. På vissa områden angavs dock att direkta 

straffbestämmelser lämpade sig bäst. När det gäller föreskrifter som anger 

förfaranden, ordningsföreskrifter eller föreskrifter som är preciserade ansågs 

direkta straffbestämmelser vara lämpligt. Mot den bakgrunden utformades 

sanktionssystemet så att det kom att innehålla både direkta straffbestämmelser 

och straffbestämmelser som inträder först efter att förbud eller föreläggande 

har beslutats.7  

2.1.2 Avkriminaliseringar 

Det har skett flera olika avkriminaliseringar inom specialstraffrätten där straffet 

har ersatts av andra sanktioner. I många fall har straffet ersatts av en avgift. På 

70-talet infördes bland annat skattetillägg, parkeringsavgift, trafikskadeavgift 

och sanktionsavgift för olovligt byggande. Alla dessa avgifter utföll för 

handlingar som tidigare hade varit straffbara. Syftet med förändringarna var att 

effektivisera hanteringen av ”mass- och bagatellbrottsligheten”. På 90-talet 

skedde återigen en liknande utveckling på specialstraffrättens område. 

Ändringarna hade dock ett annat syfte denna gång. Avgifterna skulle kunna 

riktas mot juridiska personer och anpassas så att de slog hårt även mot dessa 

                                                           
6
 SOU 1976:1 s. 303 f. 

7
 SOU 1976:1 s. 304 f. 
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organisationer. Exempelvis infördes konkurrensskadeavgift, avgift för vissa 

överträdelser av arbetsmiljölagen, marknadsstörningsavgift och varselavgift 

enligt lagen om medbestämmande i arbetslivet.8 

En stor del av bestämmelserna som har varit direkt straffbelagda enligt AML 

är numera avkriminaliserade. Detta skedde i samband med att 

sanktionsavgiften fick en större roll i sanktionssystemet. I SOU 2011:57 som 

föregick förändringarna i sanktionssystem, tog utredningen fasta på ett antal 

principer som tidigare uttalats angående användandet av kriminalisering som 

verktyg för att upprätthålla normer i samhället. Bland annat ansågs det att 

kriminalisering borde användas ”med försiktighet”. Det ansågs viktigt att inte 

rättsväsendet skulle belastas med kriminaliseringar där straffvärdet kan 

betraktas som ringa. Kriminaliseringar borde istället reserveras för de fall där 

påtaglig skada eller fara föreligger och där andra åtgärder inte är ett alternativ. 

Det ansågs också vara av stor vikt att rättsväsendet klarar av att realisera 

straffhotet så att kriminaliseringen inte blir utan verkan.9  

  

                                                           
8
 SOU 2013:38 s. 376. 

9
 SOU 2011:57 s. 127. 
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3 Föreläggande och förbud 

3.1 Bakgrund 

Innan AML infördes fanns arbetarskyddslagen till skydd för arbetstagare. För de 

fall det förekom några brister i skyddshänseende för arbetstagarna fanns 

möjligheten för tillsynsmyndigheten att rikta ett beslut om föreläggande eller 

förbud mot arbetsgivaren för att åtgärda bristerna. Möjligheten att meddela 

föreläggande eller förbud ansågs medföra att fel eller brister i arbetsmiljön 

kunde åtgärdas effektivt. Besluten om föreläggande och förbud ansågs också 

medföra att missförhållanden kunde åtgärdas innan eventuella olyckor och att 

skyddsåtgärder kunde genomdrivas på arbetsplatserna. Att meddela 

föreläggande och förbud ansågs vara ett viktigt redskap för att förbättra 

arbetsmiljön och infördes således även i AML vid dess tillkomst.10 

Ett föreläggande är vanligtvis en skriftlig uppmaning om att företa vissa 

specifika åtgärder inom en viss tid. Förbudet är också skriftligt men har en 

annan verkan. Exempelvis kan förbudet användas för att hindra arbetsgivaren 

att använda sig av maskiner innan vissa säkerhetsbrister har åtgärdats. 

Föreläggandet ställer upp vissa specifika åtgärder som skall vidtas av den som 

har skyddsansvar. Förbudet ger dock den skyddsansvarige ett 

handlingsalternativ. Om förbudet gäller brukandet av en maskin, på grund av 

bristande skyddsanordningar, kan den skyddsansvarige helt enkelt låta bli att 

bruka maskinen och behöver således inte vidta några åtgärder.11 I första hand är 

föreläggande- och förbudsmöjligheten tänkt att tillämpas mot arbetsgivaren. 

Detta följer av att AML:s grundläggande syfte är att skydda arbetstagare. I 

speciella fall kan bestämmelsen riktas mot ensamföretagare eller 

arbetstagare.12 

                                                           
10

 Prop. 1976/77:149 s. 167 ff. 
11

 K. Ahlberg, Arbetsmiljölagen med kommentar, s. 131 f. 
12

 H. Gullberg, K-I. Rundqvist, Arbetsmiljölagen, i lydelse den 1 juli 2014, s. 307. 
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När AMV upptäcker brister i arbetsmiljön vid någon av sina inspektioner så 

riktar myndigheten först och främst ett inspektionsmeddelande till den som är 

ansvarig för arbetsmiljön. Inspektionsmeddelandet innehåller en uppmaning till 

den ansvarige att åtgärda bristerna inom en viss angiven tid. Det är först om 

uppmaningen inte följs som det blir aktuellt för AMV att besluta om ett 

föreläggande eller förbud skall utfärdas.13 I SOU 2011:57 redovisas att antalet 

utfärdade förelägganden och förbud är lågt i förhållande till antalet utfärdade 

inspektionsmeddelande som har förenats med krav. Slutsatsen som dras av den 

redovisade statistiken är att de flesta följer AMV:s uppmaningar i 

inspektionsmeddelandena. Det framgår vidare att antalet ansökningar om 

utdömande av vite är lågt i förhållande till antalet föreläggande eller förbud som 

förenats med vite. Statistiken som redovisas tolkas av utredningen som ett stöd 

för att efterlevnaden av förelägganden och förbud som har förenats med vite är 

god.14 I utredningen redovisas även att personal på AMV är av samma 

uppfattning som utredningen dvs. att antalet inspektionsmeddelanden, 

förelägganden och förbud som efterföljs anses vara hög. Visserligen framhålls 

det faktum att antalet utfärdade föreläggande och förbud är beroende av om 

kraven i inspektionsmeddelanden följs upp och kontrolleras. Uppföljningsbesök 

sker i 40 procent av fallen så det skulle med andra ord kunna finnas en viss 

felbedömning av hur många som följer AMV:s inspektionsmeddelande. Trots 

denna osäkerhet anser både utredningen och personal på AMV att föreläggande 

och förbud är ett effektivt medel för att framtvinga förbättringar av 

arbetsmiljön och att meddelade beslut efterföljs i hög grad.15 

                                                           
13

 K. Ahlberg, Arbetsmiljölagen med kommentar, s. 130. 
14

 SOU 2011:57 s. 93 ff. 
15

 SOU 2011:57 s. 114. 
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3.2 Förutsättningar för utfärdande 

3.2.1 Befogenhet att utfärda föreläggande och förbud 

AMV:s befogenhet att besluta om föreläggande och förbud är begränsad till att 

avse vissa specifika grupper. Beslut om föreläggande eller förbud kan riktas mot 

de som har ett skyddsansvar enligt AML 3 kap 2-12 §§, 5 kap 3 § 1 st. eller 7 kap 

6 § (AML 7 kap 7 § st. 1). I klartext innebär detta att AMV kan rikta föreläggande 

och förbud till arbetsgivare, den som anlitar minderårig, arbetstagare som inte 

medverkar i arbetsmiljöarbetet enligt 3 kap 4 §, ensamföretagare som bryter 

mot reglerna om tekniska anordningar, farliga ämnen, gemensamma 

arbetsställen eller andra föreskrifter som har ställts upp av regeringen eller 

AMV. Vidare så omfattas samordningsansvariga på gemensamma arbetsställen, 

anlitare av inhyrd arbetskraft, byggherrar och andra som medverkar vid 

projektering av byggnader och anläggningar. Även tillverkare, importörer och 

leverantörer av tekniska anordningar och farliga ämnen ingår i den krets som 

AMV kan rikta sina förelägganden och förbud mot.16 AMV kan använda sig av 

denna befogenhet under följande två förutsättningar: föreläggandet eller 

förbudet behövs för att AML eller föreskrifter som har meddelats med stöd av 

AML skall följas, eller föreläggandet eller förbudet behövs för att bestämmelser i 

förordning (EG) nr 1907/2006 som omfattas av AMV:s tillsynsansvar skall följas 

(AML 7 kap 7 § st.1). 

AMV har möjlighet att förena förbuden eller föreläggandena med vite. Detta 

gäller även föreläggande och förbud som riktas mot staten i dess egenskap av 

arbetsgivare (AML 7 kap 7 § 2 st.). Bakgrunden till införandet av möjligheten att 

förena föreläggande eller förbud med vite var att effektivisera och ge mer tyngd 

bakom den dåvarande tillsynsmyndighetens beslut.17 Staten brukar normalt inte 

föreläggas vite utan att det finns ett uttryckligt författningsstöd för en sådan 

åtgärd. Vid den senaste reformeringen av sanktionssystemet infördes ett sådant 

                                                           
16

 K. Ahlberg, Arbetsmiljölagen med kommentar, s. 131. 
17

 SOU 1976:1 s. 68. 
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lagstöd. Det ansågs vara av vikt att skador och olyckor i arbetslivet effektivt kan 

motverkas och att det inte var motiverat med ett undantag för statliga 

arbetsgivare. Förändringen ansågs dessutom leda till ett mer enhetligt och 

tydligt sanktionssystem.18  

Förbud kan även vara riktade mot upplåtare av lokal, markområde eller ett 

utrymme under jord som har upplåtits för att användas som arbetsplats eller 

personalutrymme. Förbudet riktas mot själva upplåtelsen tills AMV:s krav på 

lokalen, markområdet eller utrymmet under jord är uppfyllt (AML 7 kap 8 § 1 

st.).  Uthyrare av lokaler m.m. är undantagna från skyddsansvar och ingår 

således inte den grupp av aktörer som AMV ges befogenhet att rikta sina 

föreläggande och förbud mot (se AML 7 kap 7 §). Stadgandet tar alltså sikte på 

de fall där arbetsgivaren inte själv kan disponera fritt över lokalen eller 

utrymmet som hyrs för bedrivande av verksamheten. Hyresvärden har normalt 

inget intresse av att förbättra arbetsmiljön i den bedrivna verksamheten. 

Genom att ge AMV möjlighet att förbjuda upplåtelsen skapas därmed ett 

incitament för uthyraren att genomföra de efterfrågade åtgärderna. Det är dock 

fritt för hyresvärden att, inom ramen för 12 kap Jordabalken (1970:994), 

upphöra med uthyrningen.19 AMV kan också besluta att rikta ett föreläggande 

till hyresvärd som upplåter lokal, markområde eller ett utrymme under jord som 

har upplåtits för att användas till arbetsplats eller personalutrymme (AML 7 kap 

8 § 2 st.). Föreläggandet skall gälla undersökning av skyddsförhållandena på den 

upplåtna platsen. Det innefattar att hyresvärden måste undersöka om det finns 

vissa risker förenade med nyttjandet av lokalen som exempelvis risk för ras, 

stenfall och andra risker.20 Paragrafen är utformad som en utvidgning av den 

krets som 7 kap 7 § riktas mot. Detta innebär att föreläggande och förbud, som 

riktas mot aktörer enligt 8 §, även kan förses med vite i enlighet med 7 kap 7 §. 

                                                           
18

 Prop. 2012/13:143 s. 67. 
19

 K. Ahlberg, Arbetsmiljölagen med kommentar, s. 133f.  
20

 K. Ahlberg, Arbetsmiljölagen med kommentar, s. 134. 
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Sammanfattningsvis är det alltså en vid krets som pekas ut som 

skyddsansvariga och som AMV därmed kan rikta sina föreläggande och förbud 

mot. Utöver skyddsansvariga så kan AMV även rikta föreläggande och förbud 

mot vissa aktörer som ansvarar för den plats där arbetsplatserna är belägna. 

Föreläggandena och förbuden kan förenas med vite. När det gäller frågan i vilka 

situationer som AMV kan utfärda föreläggande och förbud så kan det 

konstateras att deras bemyndigande är vidsträckt. Det finns dock vissa 

inskränkningar i AMV:s rätt att meddela föreläggande och förbud. Utöver 

inskränkningar i rätten att utfärda föreläggande och förbud finns det även vissa 

omdiskuterade situationer då det har varit oklart om AMV har haft rätt att 

utfärda föreläggande och förbud. Oklarheten har gällt huruvida AMV har haft 

möjlighet att utfärda föreläggande eller förbud mot en handling som är direkt 

straffsanktionerad (se nedan 3.2.3). 

3.2.2  Inskränkning i rätten att meddela föreläggande och förbud 

Möjligheten att rikta föreläggande eller förbud för att AML skall följas är dock 

inte så omfattande som det kan framstå vid en tolkning av ordalydelsen. Av 

ordalydelsen kan man få intrycket att det i alla lägen går att meddela ett 

föreläggande eller förbud för att driva igenom AML:s påbud. Det är dock inte 

möjligt för AMV att meddela föreläggande eller förbud i de fall där 

skyddsombuden, i enlighet med AML 6 kap 10 §, har hindrats att utföra sitt 

arbete eller givits sämre arbetsförhållande eller anställningsvillkor på grund av 

sitt uppdrag. AML föreskriver ett särskilt förfarande för hur sådana 

överträdelser skall behandlas. Enligt 6 kap 11 § kan den som bryter mot 10 § bli 

ersättningsskyldig för uppkommen skada. Vid dessa typer av överträdelser 

stadgar 6 kap 13 § hur sådana mål skall handläggas. Även om ovan nämnda 

lagrum faller klart och tydligt inom ordalydelsen av: ”[...] föreläggandet eller 

förbudet behövs för att AML eller föreskrifter som har meddelats med stöd av 
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AML skall följas”, stadgar AML en annan ordning för att åtgärda sådana 

överträdelser.21  

3.2.3 Föreläggande och förbud vid överträdelse av straffsanktionerad 

föreskrift 

2011 tillsattes en utredning med målsättning att effektivisera AML:s 

sanktionssystem. Möjligheten att meddela föreläggande eller förbud vid 

överträdelse av en direkt straffsanktionerad föreskrift vållade i vissa fall 

problem. I de fall där en föreskrift innebär ett förbud mot ett visst handlande 

och där brottet var perdurerande (pågående), var AMV:s inställning att det inte 

kunde angripa överträdelsen genom att meddela föreläggande eller förbud. 

Uppfattningen var att AMV endast kunde göra en åtalsanmälan. Detta ansågs 

problematiskt eftersom föreläggande och förbud bedömdes vara mer effektivt 

än en åtalsanmälan, när det gällde att framtvinga en åtgärd mot överträdelsen. 

AMV:s ställningstagande i frågan byggde på ett uttalande av JO som yttrades vid 

en granskning av tillsynsmyndighetens policy för anmälan till polismyndigheten. 

Tillsynsmyndigheten hade uppgivit att den som regel inte gjorde en 

polisanmälan i de fall där besiktning av en maskin eller anordning inte utförts 

och där underlåtenheten av utförd besiktning täcktes av en direkt 

straffsanktionerad föreskrift. Istället övervägdes om överträdelsen skulle 

angripas genom att meddela ett förbud mot att använda maskinen eller 

anordningen. Förbuden kunde i sådana lägen beslutas att gälla direkt eller efter 

en viss tidsfrist.22  

Kritiken mot policyn - som dåvarande tillsynsmyndighet tillämpade - gällde 

det faktum att det vore onödigt att meddela ett förbud mot en handling som 

redan är förbjuden i en föreskrift. Om det undantagsvis kunde anses som 

nödvändigt så borde det meddelade förbudet alltid gälla omedelbart. JO 

menade att det skulle vara motsägelsefullt att förse ett förbud med tidsfrist, 

                                                           
21

 H. Gullberg, K-I. Rundqvist, Arbetsmiljölagen, i lydelse den 1 juli 2014, s. 308. 
22

 SOU 2011:57 s. 149. 
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även om det bara är under en kort period. Tidsfristen får uppfattas som att 

myndigheten tillåter det förfarande som den aktuella föreskriften redan 

förbjuder. Istället, menade JO, borde överträdelser av föreskrifter med ett 

förbud inte medföra att tillsynsmyndigheten meddelade ett förbud. Om detta 

ändå utfärdades ansåg JO att det mest konsekventa skulle vara att förbudet 

skulle beslutas att gälla omedelbart. Avslutningsvis poängterades även att 

överträdelser av förbud i föreskrifter alltid borde anmälas till polismyndigheten 

om inte särskilda skäl talade emot det.23 

Utredningen kom dock fram till en annan slutsats än vad JO gjorde i sitt 

uttalande angående tillsynsmyndighetens policy för anmälningar till 

polismyndigheten. Bestämmelsen där tillsynsmyndigheten ges befogenhet att 

meddela föreläggande eller förbud ansågs inte medföra:  

”[…] något hinder för Arbetsmiljöverket att meddela ett förbud när det är fråga 

om en direkt straffsanktionerad överträdelse av en föreskrift.”24 

Efter att utredningen hade kommit fram till sin slutsats, att föreläggande- och 

förbudsbestämmelsen inte utgör något hinder mot att meddela förbud i ovan 

nämnda situationer, så lyftes argument fram varför denna möjlighet bör finnas. 

För det första så menade utredningen att det i vissa situationer kan vara viktigt 

ur ett klargörande perspektiv. Det skulle alltså vara en fördel genom att 

tillsynsmyndigheten kan klargöra att det aktuella förfarandet redan är otillåtet i 

en föreskrift. För det andra lyftes effektivitetsskäl av en sådan ordning fram. 

Förbudet som myndigheten meddelar går att förena med vite. I vissa fall är 

denna möjlighet det mest effektiva sättet att försäkra sig om föreskriftens 

efterlevnad.25 Utredningen tog också ställning i frågan om förbuden borde 

kunna förenas med tidsfrist eller om förbuden bör gälla omedelbart i de fall där 

förbudet redan täcks av ett förbud i en föreskrift. I motsatts till vad JO ansåg 

                                                           
23

 JO:s ämbetsberättelse 1983/84 s. 354 f., sammanfattat i SOU 2011:57 s. 150. 
24

 SOU 2011:57 s. 150. 
25

 SOU 2011:57 s. 150. 
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menade utredningen att det inte fanns några problem med tidsfrister i den 

aktuella frågan. Av allmänna rättsprinciper följer att den som en myndighet 

riktar ett föreläggande eller förbud mot skall ges tid och möjlighet att kunna 

följa föreläggandet eller förbudet. Att det meddelade förbudet förses med en 

tidsfrist, då villkoren i förbudet senast skall följas, borde inte anses som att 

förbudet medger det aktuella förfarandet under tidsfristen. I Förbuden som 

meddelas kan det klart och tydligt framgå att det förfarande/underlåtenhet som 

förväntas åtgärdas är förbjudet. Utredningen framhöll även att då det krävs kan 

ett förbud meddelas att gälla omedelbart.26 

JO:s uttalande var dock inte den enda anledningen till AMV:s inställning i 

frågan om möjligheten att utfärda föreläggande eller förbud vid överträdelser 

av direkt straffsanktionerade föreskrifter, där brottet är perdurerande. Förbudet 

mot dubbel straffbarhet ansågs också förhindra AMV från att meddela förbud 

vid de aktuella överträdelserna. Utredningen föreslog att det skulle införas en 

konfliktlösningsregel som förhindrar att vite, straff och sanktionsavgift kan utgå 

för en och samma gärning.27 Förbudet mot dubbelbestraffning stadgas i 

Europakonventionens tilläggsprotokoll 7 artikel 4. I den första punkten stadgas: 

”Ingen får lagföras eller straffas på nytt i en brottmålsrättegång i samma stat för 

ett brott för vilket han redan blivit slutligt frikänd eller dömd i enlighet med 

lagen och rättegångsordningen i denna stat.” 

På grund av Europakonventionens definition av straff kan artikeln komma att bli 

tillämplig då ett vite kombineras med ett bötesstraff eller en sanktionsavgift. 

AMV:s uppfattning har varit att det finns en risk att 

dubbelbestraffningsförbudet kan komma att överträdas vid perdurerande brott. 

Ett perdurerande brott skiljer sig mot ett vanligt brott på vissa punkter. Om ett 

visst handlande är straffbelagt anses brottet vara perdurerande så länge som 

den straffbelagda gärningen pågår. Även om brottet kan pågå över en längre 

                                                           
26

 SOU 2011:57 s. 151. 
27

 SOU 2011:57 s. 151 f. 
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tidsperiod är det att anse som ”en och samma gärning”. Som exempel nämns 

skyldigheten att upprätta en arbetsmiljöplan. Så länge som en arbetsmiljöplan 

inte upprättas är brottet perdurerande och att anse som en och samma gärning 

även om brottet begås under en längre tidsperiod. I vissa fall har AMV ansett sig 

kunna förena förelägganden med vite för att framtvinga en prestation även om 

prestationen i ett tidigare skeende har varit straffbelagd. Straffet och vitet tar 

då sikte på olika saker och det får inte vara fråga om en och samma gärning. 

Straff kan utgå för underlåtenhet att fullgöra en prestation i tid. Vitet får då inte 

omfatta samma gärning som har omfattats av straffet. I dessa fall kan vitet 

användas för att driva igenom åtgärder vid en fortsatt underlåtenhet att fullgöra 

de aktuella skyldigheterna. Straffet och vitet används mot samma typ av 

överträdelse men de riktar sig mot olika gärningstillfällen, där straffet avser 

begångna överträdelser och vitet riktar sig mot framtida överträdelser av den 

aktuella straffbestämmelsen.28 

Jag anser att JO har vissa poänger i sitt uttalande. Å ena sidan håller jag med 

om att det kan uppfattas som att handlingen i föreskriften tillåts om 

tillsynsmyndigheten meddelar ett förbud med tidsfrist. Det kan finnas en viss 

risk för att föreskriften inte tas på allvar förrän tillsynsmyndigheten så att säga 

ser till att driva igenom föreskriftens förbud genom att meddela ett 

föreläggande eller förbud med stöd av 7 kap 7 §. Den preventiva effekten hos 

föreskrifter som är direkt straffsanktionerade riskerar att försvagas om det 

regelmässigt utfärdas förbud och det direkta straffhotet därmed kontinuerligt 

aldrig verkställs på grund av konfliktlösningsregeln (se AML 8 kap 2 § 2 st.). Å 

andra sidan finns det en klart praktisk fördel med det förhållningssätt som 

tillsynsmyndigheten och utredningen förespråkade. Målet är ju att se till att 

driva igenom påbudet i föreskriften. Den samlade uppfattningen hos AMV och i 

utredningen är att detta sker effektivast genom att AMV kan meddela ett 

förbud i de fall då föreskriften inte har följts. Utredningens resonemang 
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 SOU 2011:57 s. 152 f. Noten avser även sista stycket på föregående sida. 
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gällande tidsfrister vid utfärdade förelägganden och förbud som täcker ett 

handlande som är direkt straffsanktionerat, lämnar en del till övers. Enligt min 

mening gör utredningen det väldigt enkelt för sig när de säger att tidsfristen inte 

skall ses som att handlingen tillåts till dess att tidsfristen har gått ut. I viss mån 

är det nämligen exakt det som sker, om föreläggandet och förbudet inte har 

meddelats att gälla med omedelbar verkan. Innan tidsfristen har gått ut blir det 

inte aktuellt med någon form av sanktion mot överträdelser som omfattas av 

föreläggandet och förbudet. Det som saknas i utredningens resonemang är en 

djupare utveckling kring varför det skall anses motiverat att skjuta upp 

eventuella sanktioner mot ett handlande, då handlandet redan är direkt 

straffsanktionerat. Enligt min mening kan sanktionssystemets effektivitet utgöra 

ett skäl till att tillåta en sådan ordning. Jag vill dock poängtera att det finns risk 

för att direkta straffbestämmelser kan komma att tillämpas godtyckligt. Det 

godtyckliga består i att vissa kan komma att drabbas av den direkta 

straffsanktionen medan andra – om AMV väljer att utfärda ett föreläggande 

eller förbud som ”täcker” en direkt straffsanktionerad föreskrift – har chans att 

undgå straff.  Genom den senaste reformeringen av sanktionssystemet är det 

nu dock klarlagt att AMV har möjlighet att meddela föreläggande och förbud 

mot handlingar som redan täcks av en straffsanktionerad föreskrift. 

Föreläggande och förbud är det verktyg som AMV använder sig av för att driva 

igenom skyddsåtgärder i det enskilda fallet. Förtydligandet av AMV:s 

befogenhet att använda sig av föreläggande och förbud, som skedde vid den 

senaste reformeringen, får anses öka AMV:s möjligheter att verka 

förebyggande. Sanktionssystemets huvudsakliga syfte, att verka förebyggande, 

har därmed stärkts.  

3.2.4 Konfliktlösningsregel 

För att undvika risken för dubbelbestraffning föreslogs införandet av en 

konfliktlösningsregel. Utredningen föreslog en lösning på problemet som redan 

hade tillämpats i ett antal andra lagar där det förelåg risk för 
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dubbelbestraffning. I dessa lagar infördes en möjlighet för myndigheterna att 

sätta ut vite även om påbudet i vitet redan var straffbart eller omfattades av en 

sanktionsavgift. Överträdelser som omfattas av ett föreläggande eller förbud 

medför således att några andra sanktioner - än de som följer av en överträdelse 

mot föreläggandet eller förbudet - inte skall utdömas eller att sanktionsavgiften 

inte skall utgå (AML 8 kap 2 § 2 st. och 5 a §). Att myndigheterna givits möjlighet 

att välja vilka sanktioner som skall användas i det enskilda fallet har främst 

motiverats av effektivitetsskäl. Om myndigheten har en valmöjlighet mellan 

vilken sanktion som skall användas kan myndigheten anpassa sanktionen efter 

varje enskilt fall och på så vis tillämpa den mest lämpliga sanktionen efter de 

förutsättningar som råder. Att myndigheterna på detta sätt ges valmöjlighet 

mellan olika sanktioner medför dock inte bara fördelar. Sanktionssystemet blir 

oförutsägbart och det blir svårt för den enskilde att förutspå vilken sanktion 

som kan komma att användas vid en viss typ av överträdelse. Enligt 

utredningens uppfattning vägde dock skälen, som talade för införandet av en 

valmöjlighet för tillsynsmyndigheten, tyngre än skälen som talade mot en sådan 

valmöjlighet. De framhöll att möjligheten att kunna använda sig av en 

ändamålsenlig och effektiv sanktion i varje enskilt fall är viktigare än om 

sanktionssystemet blir oförutsägbart. Således föreslogs en ökad möjlighet för 

AMV att använda sig av föreläggande och förbud samtidigt som en 

kollisionsregel infördes för att undvika dubbelbestraffning.29  

3.3 Sanktioner vid överträdelser 

3.3.1 Straff eller vite vid överträdelser 

Den som bryter mot ett föreläggande eller förbud som har utfärdats i enlighet 

med AML:s 7 kap 7 och 8 §§ kan dömas till böter eller fängelse i högst ett år. 

Straffansvar är dock endast aktuellt om föreläggandet eller förbudet inte har 

förenats med vite. Både uppsåtliga och oaktsamma överträdelser mot 
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meddelade förbud eller föreläggande är straffbara (AML 8 kap 1 §). 

Bestämmelsen utgör en viktig del av sanktionssystemets förebyggande åtgärder. 

Vid en eventuell domstolsprövning behöver domstolen endast ta ställning till 

om påbudet har meddelats i enlighet med formell behörighet, om beslutet har 

vunnit laga kraft och huruvida påbudet har efterföljts.30 Straffbarhet enligt 

lagrummet är som nämnts uteslutet om föreläggandet eller förbudet har 

förenats med vite. I vissa fall händer det att företag får motta flera 

förelägganden eller förbud från AMV. I de fall där det senaste föreläggandet 

eller förbudet har förenats med vite så förtar det inte straffbarheten från 

tidigare beslutade förelägganden eller förbud.31 I praktiken är det väldigt få 

föreläggande och förbud som utfärdas utan att förenas med vite. År 2010 

utfärdades endast fyra förelägganden utan att förenas med vite. Totalt 

utfärdades det 312 förelägganden. När det gäller förbuden samma år så 

utfärdades 578 förbud som förenades med vite och 54 stycken som inte 

förenades med vite. Det är alltså relativt få förelägganden och förbud som 

utfärdas där straffbestämmelsen i praktiken blir aktuell.32 

3.3.2 Vite 

3.3.2.1 Syftet med vitet 

Med vite menas att arbetsmiljöverket bestämmer en summa som skall betalas 

om inte arbetsgivaren rättar sig efter AMV:s beslut enligt föreläggandet eller 

förbudet. Beloppet skall vara så pass högt att arbetsgivaren inte skall tjäna på 

att ignorera beslutet. Om arbetsgivaren trots detta inte skulle rätta sig efter 

beslutet kan AMV ansöka i förvaltningsdomstol att vite skall utdömas i enlighet 

med beslutet. I praktiken är det sällan domstolen avslår en sådan ansökan. 

Arbetsgivaren kan inte slippa ifrån åtgärden som efterfrågas genom att betala 
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 Prop.1976/77:149 s. 367 f. 
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 H. Gullberg, K-I. Rundqvist, Arbetsmiljölagen, i lydelse den 1 juli 2014, s. 352. 
32

 SOU 2011:57 s. 93. 
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vitet. I de fall där arbetsgivaren fortsätter att bryta mot föreläggandet eller 

förbudet efter att vite har utdömts kan ett nytt vite utfärdas.33  

När föreläggande eller förbud förses med vite så skall lag (1985:206) om 

viten (LOV) beaktas.  

3.3.2.2 Ändamålet med vitet 

Om ändamålet med vitet har förlorat sin betydelse så skall domstolen inte döma 

ut något vite (LOV 9 § 1 st.). Med detta menas att den prestation eller åtgärd 

som har förelagts mottagaren av vitet, inte längre anses vara behövlig. Vilka 

faktorer som kan göra att ändamålet med vitet förfaller är sparsamt angivna i 

förarbetena till LOV. Där nämns dock att naturhändelser eller tredje mans 

påverkan kan resultera i att ändamålet med vitet förfaller. Vidare anges en 

situation där ändamålet med vitet inte skall anses ha förfallit. Om den som vitet 

riktar sig mot, ansvarar för att ändamålet med vitet har förfallit, så skall vitet 

ändå dömas ut. Så anses vara fallet om åtgärderna, enligt föreläggandet eller 

förbudet, genomförs men först efter att den beslutade tidsfristen har gått ut. 

Följden blir alltså att ändamålet med vitet inte anses ha förfallit.34 I RÅ 1996 ref. 

18 prövades om ändamålet med vitet skulle anses ha förfallit då åtgärderna 

hade vidtagits av annan än den som vitet riktat sig mot, efter att tidsfristen i 

förbudet hade gått ut. 

I rättsfallet hade ägaren till en ladugård förbjudits att upplåta ladugården för 

arbete tills dess att vissa specificerade åtgärder hade genomförts på byggnaden. 

Ägaren till ladugården upphörde inte med upplåtelsen och genomförde inte 

åtgärderna enligt förbudet. Efter att tidsfristen för vitet hade gått ut 

genomfördes åtgärderna av den som arrenderade ladugården. Frågan om 

ändamålet med vitet hade förfallit besvarades nekande. Det faktum att 

åtgärderna i efterhand hade vidtagits av arrendatorn påverkade alltså inte 

ändamålet för det vite som riktats till upplåtaren.35  
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   I ett annat avgörande, från kammarrätten, hade ett föreläggande förenat med 

vite riktats mot en kommunal verksamhet. Föreläggandet följdes inte inom 

tidsfristen och vid tiden för domstolsprövningen hade verksamheten lagts ner i 

den aktuella lokalen där åtgärderna enligt föreläggandet skulle vidtagits. Att 

verksamheten inte bedrevs i den aktuella lokalen längre ansågs inte medföra att 

ändamålet med vitet hade förfallit.36 

Det finns även rättsfall där ändamålet med vitet har ansetts förfallit. I RÅ 2002 

ref. 62 kom domstolen fram till att ändamålet med vitet skulle anses ha förfallit. 

Föreläggandet och vitet var dock inte utfärdat med stöd av arbetsmiljölagen, 

men fallet är ändå relevant för bedömningen av hur 9 § i LOV skall tolkas. 

Med stöd av djurskyddslagen hade ett vite riktats mot ett par som var ansvariga 

för djurhållningen på en gård. Vitet bedömdes ha utfärdats i enlighet med lagen 

och föreläggandet hade inte följts av paret. Innan frågan om vitets utdömande 

kom upp till prövning hade paret avyttrat djuren och gården efter att paret 

försatt sig i konkurs. Bristerna som föreläggandet var tänkt att åtgärda hade 

således upphört och fyllde därför inte längre någon funktion. Efter att det 

konstaterats att ändamålet med vitet hade förfallit beaktade rätten om paret 

kunde anses ha orsakat att ändamålet med vitet hade förfallit. I sin verksamhet 

hade paret blivit skuldsatta, och i förlängningen, hade detta lett till konkursen. 

Parets skuldsättning med konkurs som följd ansågs dock inte ha företagits för 

att slippa betala vitet. Paret ansågs alltså inte ha orsakat att ändamålet med 

vitet hade förfallit i sådan mån som krävs för att vitet ändå skall utgå.37 

 

Målet är intressant för det belyser vilka typer av orsakande som skall beaktas 

när man avgör om den, som ett vite riktar sig mot, skall anses ha orsakat att 

ändamålet med vitet har förfallit. I någon mån kan det ju argumenteras för att 

paret låg bakom orsakerna som ledde fram till att ändamålet med vitet hade 

förfallit, nämligen som ansvariga för konkursen och avyttringen av djur och 

gård. Det avgörande för domstolens bedömning var dock om åtgärderna hade 
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vidtagits för att undkomma vitet. Det ställdes ett krav på att de vidtagna 

åtgärderna, som gjort att ändamålet med vitet skall anses ha förfallit, har 

vidtagits för att undkomma vitet. Eftersom något sådant samband inte förelåg 

ansågs paret inte ansvariga för att ändamålet med vitet hade förfallit.  

3.3.2.3 Jämkning av vite 

Om det finns särskilda skäl så får vitet jämkas (LOV 9 § 1 st.). I förarbetena 

omnämns ett flertal situationer som kan betraktas som särskilda skäl. Ändrade 

förhållanden efter att vitet utfärdats, schablonmässigt bestämt vitesbelopp eller 

om den bristande efterlevnaden av vitesföreläggandet framstår som ursäktlig. 

Att uppfylla kraven enligt föreläggandet eller förbudet kort tid efter den utsatta 

fristen kan vara att betrakta som en sådan bristande efterlevnad som är 

ursäktlig, och därmed kan vara föremål för jämkning. Samtidigt betonas det att 

det krävs särskilda skäl för jämkning. Jämkning skall alltså tillämpas med en viss 

restriktivitet.38 

I RÅ 1996 ref. 18 jämkade domstolen ett vite på den grunden att 

underlåtenheten att följa föreläggandet framstod som ursäktligt. I förbudet 

hade ägaren till en ladugårdsbyggnad förbjudits att hyra ut byggnaden om inte 

vissa arbeten hade genomförts på byggnaden innan ett angivet datum. Vid tiden 

för vitesföreläggandet var ägaren av byggnaden och arrendatorn av bygganden 

inblandade i ett tvistemål i arrendenämnden angående på vems ansvar som 

ombyggnadsskyldigheten vilade. Detta medförde att uthyraren inte ansågs sig 

ha möjlighet att se till så att ombyggnaderna genomfördes innan den utsatta 

tidsfristen i förbudet. Det återstående sättet för uthyraren att följa förbudet var 

att säga upp arrendekontraktet, vilket uthyraren inte ansåg sig ha någon laglig 

grund till. Vid den aktuella tidpunkten då förbudet utfärdats förelåg det 

otydligheter i arrendereglerna och domstolen ansåg därför att det var 

förståeligt att ägaren till byggnaden hade uppfattat det som att denne inte hade 
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någon rättslig möjlighet att följa det utfärdade förbudet. Överträdelsen mot 

förbudet jämkades från 500 000 kr till 50 000 kr. 

Det råder således en restriktivitet när det gäller jämkning av viten. I RÅ 1996 

ref. 18 jämkades vitesbeloppet för att underlåtenheten att följa förbudet 

framstod som ursäktlig. I det målet var det avgörande att det fanns visst fog för 

den felaktiga uppfattningen att, den som vitet riktats mot, inte hade någon 

rättslig möjlighet att följa förbudet. I förarbetena nämns det faktum att 

föreläggandet eller förbudet uppfylls kort efter att den angivna tidsfristen gått 

ut, som ett exempel på vad som kan anses vara ursäktligt. När det gäller de 

andra två grunderna som kan vara skäl för jämkning av vite – ändrade 

förhållande efter vitets utfärdande och schablonmässigt bestämt vitesbelopp – 

finns det däremot inte lika omfattande vägledning i praxis.  

3.3.2.4 Krav på tydlighet i vitesmål 

Åtgärderna som föreläggandet eller förbudet efterfrågar måste vara 

preciserade. Kraven skall vara så pass preciserade att, den mot vilket 

föreläggandet riktar sig, vet vilka åtgärder som kan vidtas för att uppfylla kraven 

enligt föreläggandet eller förbudet. Om det finns brister i föreläggandet eller 

förbudets utformning och det inte det går att utläsa vilka åtgärder som skall 

vidtas för att slippa vitet kan det leda till att vitet inte döms ut av domstolen.39 

Detta faktum har även framhållits i RÅ 1994 ref.29 där följande uttalande 

gjordes angående preciseringen av vitesföreläggandet: 

Vitesföreläggandet skall ”[…] utformas så, att adressaten får helt klart för sig vad som 

fordras av honom för att han skall undgå att erlägga det fastställda vitesbeloppet.”40 

Två olika domar från Kammarrätten i Stockholm (KamR) har behandlat frågan 

om utfärdade förbud med vite skall anses ha varit tillräckligt preciserade för att 

vitet skall kunna dömas ut. I den första domen hade ett bussbolag förbjudits vid 
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vite att trafikera en viss sträcka med sina bussar under vintertid om inte vägen 

var i sådant skick att risker för arbetstagarnas hälsa kunde anses vara förebyggd. 

Kammarrätten biföll bussbolagets överklagan från förvaltningsrätten på den 

grunden att det inte framgick av förbudet vilka åtgärder som skulle vidtas för att 

undslippa vitet.41 I det andra målet förbjöds en kommun att bedriva 

dagverksamhet om det inte upprättades rutiner för samtliga berörda i 

verksamhet. Det angavs gälla anställda, chefer, brukare och andra som skulle 

vistas tillsammans med brukarna. Rutinerna skulle avse vistelse samt inskolning 

vid verksamheten. Kommunen bestred vitet och hävdade att förbudet inte hade 

preciserat vilka rutiner som skulle upprättas för att undkomma vitet. 

Kammarrätten slog dock fast att förbudet var tillräckligt preciserat. Att det i 

detalj inte behövde anges hur rutinerna skulle se ut angavs bero på det faktum 

att det är de ansvariga för den verksamhet som bedrivs som skall utforma och 

besluta om rutiner utifrån den aktuella verksamheten. Vitet dömdes således 

ut.42  

 Det är svårt att med ledning av praxis göra några bestämda uttalanden om 

hur långtgående preciseringskravet är. I det senare angivna målet från KamR 

menar domstolen att det inte i detalj behöver anges hur rutinerna skall se ut, 

utan det är tillräckligt att förbudet ställer upp krav på vilka rutiner som skall 

upprättas. I det första målet från KamR så förbjöds bussbolaget att trafikera en 

viss sträcka om risk för arbetstagarnas hälsa inte var förebyggd. I förbudet 

angavs inga konkreta åtgärder som kunde vidtas för att undslippa förbudet eller 

vitet. Sammanfattningsvis kan framhållas att det finns ett preciseringskrav och 

att detta torde vara uppfyllt om myndigheten anger konkreta exempel på 

åtgärder som kan vidtas för att undslippa vitet. När föreläggandet eller förbudet 

förses med allt för abstrakt utformade åtgärder, där det finns utrymme för 

                                                           
41

 KamR 636-12. 
42

 KamR 6915-13. 



 

25 
 

tolkning av vad som skall göras för att undkomma vitet, riskerar 

preciseringskravet medföra att något vite inte kan dömas ut.  
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4 Direkt straffansvar 

4.1 Straffbestämmelsen 

Sanktionssystemet har även så kallade direkta straffbestämmelser. Dessa är 

stadganden som direkt leder till straff om en överträdelse konstateras.  AML:s 8 

kap 2 § stadgar vilka handlingar som är direkt straffbelagda. Exakt vad den 

straffbelagda gärningen består av framgår dock inte i alla delar. Paragrafen är 

uppbyggd på det sättet att den i vissa av paragrafens punkter hänvisar vidare till 

bestämmelser som är direkt straffbelagda. Vilka handlingar eller åtgärder det i 

praktiken handlar om framgår av lagstadganden i AML och av föreskrifter som 

har meddelats med stöd av AML. I de delar paragrafen hänvisar till AML och 

föreskrifter krävs det alltså att dessa undersöks för att få vetskap om vilka 

handlingar som i praktiken är förenade med straff.  

Paragrafens 1 st. stadgar: 

”Till böter döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet 

1. Anlitar en minderårig i strid mot 5 kap. 2 § första stycket eller mot 

föreskrifter som meddelats med stöd av 5 kap. 2 § tredje eller fjärde 

stycket, 

2. Bryter mot föreskrifter om minderårigas arbete som har meddelats med 

stöd av 5 kap. 3 § andra stycket, 4 eller 5 §, 

3. Lämnar oriktiga uppgifter om förhållanden av vikt, när en 

tillsynsmyndighet har begärt upplysningar, handlingar eller prov eller 

begärt undersökningar enligt 7 kap. 3 eller 4 §, 

4. Utan giltigt skäl tar bort en skyddsanordning eller sätter den ur bruk, 

eller 

5. Inte lämnar underrättelse till tillsynsmyndigheten i enlighet med 3 kap. 

3 a §.” 

4.2 Överträdelse mot minderårigbestämmelserna 

Den första punkten hänvisar till bestämmelser i AML:s 5 kap. Där stadgas under 

vilka förutsättningar en minderårig får anlitas för arbete. Huvudregeln är att 

ingen får anlitas för arbete innan det året de fyller 16 år (AML 5 kap 2 § st. 1). 

Från denna regel finns dock undantag. För lättare arbete får den som har fyllt 13 
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år anlitas. Arbetet skall vara av sådant slag att den minderåriges hälsa, 

utveckling eller skolgång inte tar skada (AML 5 kap 2 § st. 2). I det tredje och 

fjärde stycket bemyndigas regeringen eller den myndighet som regeringen 

bestämmer, att meddela närmare föreskrifter om anlitande av minderåriga. 

Föreskrifter enligt bemyndigandet har meddelats i AFS 2012:3 – minderårigas 

arbetsmiljö. §§ 12 och 14 i föreskriftssamlingen har meddelats med stöd av 

bemyndigandet i AML 5 kap 2 § 3 st., och medför således straffansvar vid en 

konstaterad överträdelse.  

Föreskriften stadgar ett förbud för arbetsgivare, uppdragsgivare och 

praktikgivare att anlita mindre barn (barn som ej fyllt 13 år) att utföra arbete. 

Undantag mot förbudet görs för arbete som kan betraktas som mycket lätt och 

ofarligt om arbetet sker i en verksamhet som drivs av en familjemedlem och 

inga andra anställda finns i verksamheten. Vidare görs undantag för de tillfällen 

där AMV har gett tillstånd för artistuppträdanden (12 §). Äldre barn (13 år till 

det år de fyller 16) förbjuds att anlitas för att sälja varor som är åldersreglerade, 

att utföra arbete som kräver stort ansvarstagande eller att utföra arbete som är 

psykiskt eller fysiskt krävande (14 §). Åldersintervallen gäller under förutsättning 

att barnet har fullgjort sin skolplikt (3 §). 

Den andra punkten medför direkt straffbarhet för överträdelser av föreskrifter 

som har meddelats med stöd av AML 5 kap 3 § 2 st., 4 och 5 §§. AMV har 

meddelat föreskrifter med stöd av bemyndigandet, vilka också återfinns i AFS 

2012:3.  

Exempelvis förbjuds arbetsgivare, skolhuvudmän och praktikgivare att låta en 

minderårig (under 18 år) utföra sådana riskfyllda arbetsuppgifter som räknas till 

riskfyllda ensamarbeten enligt bilaga 1 (9 §). För att tillfullo få vetskap om vad 

som är straffbelagt krävs det alltså att man först läser lagen, som hänvisar till 

meddelade föreskrifter, där föreskriften slutligen hänvisar till en bilaga. Vidare 

är det förbjudet för arbetsgivare, uppdragsgivare, skolhuvudmän och 

praktikgivare att låta minderåriga utföra riskfyllda arbetsuppgifter i strid med 

bilaga 1 (11 §). Även här krävs det alltså att man går igenom tre olika källor 

innan man i praktiken kan svara på vilka handlingar som är kriminaliserade.  
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Vid överträdelser mot ovan angivna paragrafer i AFS 2012:3 (9 och 11 §§) så bör 

det klargöras vilka som kan drabbas av straff. Utöver arbetsgivare, 

skolhuvudmän och praktikgivare så kan även den minderårige straffas för 

överträdelser. Om den minderårige har anlitats av någon annan för att utföra 

farligt arbete så bör dock straffet endast riktas mot anlitaren. Om den 

minderårige självständigt utför farligt arbete, dvs. utan att någon har anlitat den 

minderårige, så kan straffansvaret riktas mot den minderårige. Det anses dock 

vara bättre om AMV kan ingripa med stöd av föreläggande- eller 

förbudsåtgärder istället för att den minderårige skall åtalas.43   

De föreskrifter som har meddelats med stöd av bemyndigandena, och som 

medför direkt straffbarhet enligt AML 8 kap 2 § p. 1och 2, är inte uttömmande 

uppräknade här. Det finns ytterligare bestämmelser i föreskrifterna som är 

meddelade med stöd av bemyndigandena och därmed direkt 

straffsanktionerade. 24 § i AFS 2012:3 ger en sammanfattning av vilka 

bestämmelser i föreskriften som är direkt straffbelagda. Det kan noteras att det 

är fråga om ett tiotal bestämmelser i föreskriften som är sanktionerade genom 

straffbestämmelserna i AML:s 8 kap 2 § p. 1 och 2.  

Vid de senaste ändringarna av sanktionssystemet föreslogs att 

minderårigbestämmelserna endast till viss del skulle fortsätta att sanktioneras 

genom straffrättsliga sanktioner. I utredningen konstaterades att det 

förekommer få fall av anmälningar om överträdelser mot 

minderårigbestämmelserna varje år. Utredningen ger som möjlig förklaring till 

de låga nivåerna av överträdelser att reglerna är kända och i stor grad följs. 

Reglerna antogs med andra ord skapa en preventiv effekt. Reglernas 

skyddskaraktär ansågs också kräva en direkt straffsanktion när det gällde 

reglerna om minimiålder och reglerna mot farligt arbete. Vid överträdelser mot 

övriga minderårigbestämmelser ansågs det inte finnas samma skyddsbehov, 
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utan dessa kunde sanktioneras genom sanktionsavgift.44 Någon 

avkriminalisering genomfördes dock inte när det gäller överträdelser mot 

minderårigbestämmelserna. Dessa är fortfarande direkt straffsanktionerade i 

AML. Mot en förändring av minderårigbestämmelserna framhölls det faktum att 

reglerna ansågs fungera bra och bidrog till få överträdelser. Vidare ansågs 

reglernas skyddskaraktär vara av sådant slag att en direkt straffsanktion var 

nödvändig.45 

4.3 Lämnande av oriktig uppgift 

Den tredje punkten medför direkt straffbarhet för olika former av lämnande av 

oriktiga uppgifter till tillsynsmyndigheten. Bestämmelsen omfattar uppgifter i 

form av upplysningar, handlingar, prov eller uppgifter från sådana 

undersökningar som har begärts i enlighet med AML:s 7 kap 3 och 4 §§. Även 

denna bestämmelse ansågs vid reformeringen av sanktionssystemet vara av 

sådant slag att det inte lämpade sig att ersätta kriminaliseringen med 

sanktionsavgift. Sanktionsavgift ansågs inte vara lämpligt vid lämnande av 

oriktiga uppgifter eftersom avgiften utfaller oberoende av uppsåt eller 

oaktsamhet. Handlande som medför uttagande av sanktionsavgift bör omfattas 

av en stark presumtion för att handlandet endast begås uppsåtligt eller genom 

oaktsamhet. Vid lämnande av oriktiga uppgifter ansågs det ofta svårt att bevisa 

om lämnandet skett uppsåtligt eller genom oaktsamhet. Frågor om innebörden 

av den lämnade uppgiften och om de frågor som tillsynsmyndigheten ställt 

ansågs medföra svårigheter att bevisa uppsåt eller oaktsamhet. Att i detta läge 

förse sanktionen med en presumtion för uppsåtligt eller oaktsamt lämnande, 

vilket sanktionsavgiften gör, ansågs inte godtagbart ur ett 

rättssäkerhetsperspektiv.46 I den utredning som föregick propositionen 

framhölls även det faktum att en direkt straffbestämmelse för lämnande av 
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oriktig uppgift har en preventiv funktion och att straffbestämmelsen hjälper till 

att understryka vikten av att lämna riktiga uppgifter.47 

För att kunna bedriva en effektiv bevakning har AMV tilldelats rätten att få 

ta del av upplysningar, handlingar, prov eller göra de undersökningar man anser 

behövs för att kunna fullgöra sin tillsynsskyldighet. Företagen har alltså en 

skyldighet att samverka med AMV när de fullgör sin övervakande verksamhet 

(AMV i det 7 kap 3 §). AMV har även rätt att ta del av vilka som utfört ett visst 

arbete eller vilka som har levererat en produkt som används i en verksamhet 

som är under granskning. När det gäller tekniska anordningar eller farliga 

ämnen har AMV rätt att begära information om vilka sådana anordningar eller 

ämnen har upplåtits eller överlåtits till (AML 7 kap 4 § st 1 och 2). 

Befogenheterna har tilldelats tillsynsmyndigheten så att de har rätt att ta del av 

relevant information som är av betydelse för arbetsmiljön. När 

tillsynsmyndigheten (AMV) begär information enligt 3 eller 4 §§ kan AMV välja 

att göra detta genom att meddela ett föreläggande eller förbud enligt 7 kap 7,8 

och 10 §§.48 

Det är värt att notera att påföljderna skiljer sig åt beroende på hur 

tillsynsmyndigheten väljer att utforma sin begäran om information eller 

uppgifter enligt 7 kap 3 och 4 §§. Begäran kan göras med stöd av nämnda 

paragrafer eller så kan uppgifterna begäras in med stöd av rätten att meddela 

föreläggande. Båda alternativen är sanktionerade i 8 kap 1 och 2 §§, där 

överträdelse mot föreläggande kan ge böter eller fängelse (1 §), medan 

lämnande av oriktig uppgift endast kan resultera i böter (2 §). Beroende av om 

tillsynsmyndigheten väljer att begära ut uppgifter enligt 3 eller 4 §§, eller genom 

att meddela ett föreläggande om utlämnande av uppgifter, så skiljer sig 

påföljdsalternativen alltså åt genom att en överträdelse mot föreläggandet även 

har fängelse i straffskalan. Detta kan uppfattas som en inkonsekvens i AML:s 
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påföljdssystem. Det skall dock poängteras att det endast är lämnande av oriktig 

uppgift som är straffbart när begäran om utlämnande av uppgift görs med stöd 

av 7 kap 3 och 4 §§ (AML 8 kap 2 § p. 3). Överträdelse mot ett föreläggande 

innefattar även de fallen att någon uppgift inte lämnas överhuvudtaget och 

omfattar alltså ett bredare spektrum av handlingar. Denna ordning kan dock 

leda till resultat som kan uppfattas som svårmotiverade. Ponera att AMV begär 

uppgifter med stöd av 7 kap 3 eller 4 §§ och uppsåtligen eller genom 

oaktsamhet förses med felaktiga uppgifter. En sådan överträdelse kan endast 

resultera i böter. Om AMV istället begär ut uppgifter genom att meddela ett 

föreläggande - och därefter får motta felaktiga uppgifter uppsåtligen eller 

genom oaktsamhet - så kan denna överträdelse resultera i böter eller fängelse 

högst 1 år. Den direkta straffbestämmelsen är inte tillämplig på grund av 

konfliktlösningsregeln som skall tillämpas vid förelägganden (AML 8 kap 2 § 2 

st.). Resonemanget bygger på det antagandet att även inlämnade falska 

uppgifter skall betraktas som att föreläggandet inte har uppfyllts. Det torde 

räcka att AMV specificerar vilka typer av uppgifter de önskar ta del av utan att 

behöva förtydliga att det är korrekta uppgifter eller data som efterfrågas. 

Följden blir att det eventuella straffet som kan följa vid en överträdelse varierar 

beroende av på vilket sätt AMV väljer att begära in uppgifterna, även om 

överträdelserna i praktiken inte skiljer sig åt.    

4.4 Skyddsanordningar 

Den fjärde punkten stadgar direkt straffbarhet för det fallet att en 

skyddsanordning tas bort eller sätts ur spel utan att det kan rättfärdigas av 

något giltigt skäl. Straffsanktion ansågs vara mer lämplig än sanktionsavgift på 

grund av att den som föreläggs att betala en eventuell sanktionsavgift antogs 

skulle komma med invändningar att giltigt skäl för åtgärden hade varit för 

handen. Straffet bedömdes med andra ord som mer effektivt än uttagande av 

sanktionsavgift. Kriminaliseringen skulle även förebygga borttagande av 
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skyddsanordningar som görs för att snabba på arbeten då anordningen upplevs 

som ett hinder mot effektivitet. Förbudet mot borttagande av 

skyddsanordningen skulle alltså leda till att arbetstagarna inte känner press att 

arbeta utan fullgott skydd.49 De tillfällen då det kan anses vara försvarligt att 

sätta skyddsanordningar ur spel är få. Om det bedöms som nödvändigt för att 

reparera eller utföra underhåll på en maskin får skydden sättas ur spel. 

Borttagandet av skyddsanordningen skall dock vara tillfälligt, dvs. när 

reparationen eller underhållet är färdigt skall skyddet monteras tillbaka.50 

Det har utfärdats ett mer detaljerat förfarande vid borttagande av 

skyddsanordning i föreskriften om skydd mot skada genom fall.51 Där stadgas att 

det krävs medgivande från arbetsledningen för att ta bort en skyddsanordning 

om det krävs för att kunna genomföra ett arbete. Vidare skall ett borttagande 

av skyddsanordningar ske med iakttagande av särskilda försiktighetsåtgärder 

och skyddet skall återställas så fort som möjligt (13 § 1 st.). I föreskriftens 

allmänna råd till paragrafen specificeras till vilka arbetsledningen kan lämna ett 

sådant medgivande. Det kan lämnas till lagbas, skyddsombud eller till annan 

yrkeskunnig person. Om skyddet inte går att återställa efter utfört arbete så 

skall arbetsledningen underrättas. Om skyddet inte går att återställa eller om 

arbetsplatsen lämnas så skall ytterligare skyddsåtgärder övervägas (13 § 2 st.). 

Föreskriften specificerar inte vid vilka arbeten som arbetsledningen kan lämna 

sitt medgivande för borttagande av skyddsanordning. Enligt principen om lex 

superior bör det dock förhålla sig på det sättet att arbetsledningens rätt att 

godkänna borttagande av skyddsanordning styrs av de gränser som framgår av 

lagen och dess förarbeten. Medgivande bör således endast kunna lämnas för 

arbeten som syftar till reparation eller underhåll. 
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När det gäller frågan om vilka som berörs av straffstadgandet så kan nämnas 

att det straffrättsliga ansvaret gäller samtliga som sätter en skyddsanordning ur 

spel utan giltigt skäl. Var straffansvaret skall placeras i det enskilda fallet är inte 

fastställt till någon bestämd position inom företaget. Vid införandet av AML togs 

frågan om straffansvarets placering upp och följande uttalande gjordes: 

”[...] det straffrättsliga ansvaret får avgöras med hänsynstagande till den i varje 

särskilt fall föreliggande situation och med beaktande av var det reella inflytandet 

över beslut och åtgärder ligger.”52 

Ansvaret för att AML följs kan delegeras inom ett företag och detta kan således 

också påverka var det straffrättsliga ansvaret skall placeras om en överträdelse 

sker mot något av de straffrättsliga stadgandena i AML. För att en delegering 

skall kunna medföra ett överflyttat straffansvar till den som erhåller 

delegeringen krävs det att vissa förutsättningar är uppfyllda. För det första skall 

det framgå vilka ansvarsområden som delegerats och vem det är som har 

ansvaret för dessa områden. För det andra skall den som har fått ett 

ansvarsområde delegerat till sig ha fått nödvändiga beslutsbefogenheter så att 

det faktiska inflytandet över ansvarsområdet flyttats över. Utöver dessa krav så 

måste den person som erhåller delegeringen besitta den erfarenhet och 

kunskap som krävs för att ansvara över det aktuella området. Vid oklarheter om 

delegeringen skall ansvaret falla tillbaka på företagsledningen.53 I RH 2006:30 

prövades frågan om en VD skulle hållas ansvarig för överträdelser mot 

stadgandet om förbudet att sätta skyddsanordningar ur spel. 

Tillsynsmyndigheten hade inspekterat företagets arbetsmiljö och det upptäcktes 

att två maskiners skyddsanordningar var satta ur spel. Åklagaren menade att 

VD:n var ansvarig för att skydden hade tagits bort och att det inte fanns några 

giltiga skäl för borttagandet. I målet var utrett att det var arbetstagarna som 

arbetade vid maskinerna som hade försatt skyddsanordningarna ur spel. HovR 
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ansåg inte att åklagaren hade visat att VD:n varit inblandad i eller haft någon 

vetskap om att skydden tagits bort och ogillade därför åtalet. Det kan noteras 

att TR fällde VD:n för att genom oaktsamhet ha brutit mot 

straffbestämmelsen.54 Med beaktande av var det reella inflytandet låg – 

arbetstagarna hade själva beslutat och genomfört åtgärderna som satte 

skyddsanordningarna ur spel – framstår HovR:s domslut som det mest korrekta. 

I ljuset av HovR:s dom kan det ifrågasättas om straffstadgandet verkligen leder 

till att arbetstagarna inte känner någon press på att arbeta utan 

skyddsanordningar installerade. En följd av den ansvarsordning som råder vid 

borttagande av skyddsanordning kan vara att arbetsledningen inte riskerar 

några straffrättsliga repressalier, så länge de håller sig ovetande om huruvida 

skyddsanordningar har tagits bort eller inte. För de fallen då en arbetstagare har 

satt en skyddsanordning ur spel utan giltigt skäl efter order från någon i 

företagets ledning, bör dock straffansvaret – mot bakgrund av uttalandet i 

förarbetena om var det reella ansvaret över beslutet vilar – placeras hos den 

som tagit beslutet och inte hos den som därefter fysiskt utför beslutet. 

4.5 Anmälningsskyldighet 

4.5.1 Omfattning enligt lag och förarbeten 

Den femte punkten stadgar direkt straffbarhet vid överträdelser mot den 

anmälningsskyldighet som stadgas i AML 3 kap 3 a §. I paragrafen åläggs 

arbetsgivaren att utan dröjsmål anmäla dödsfall eller svårare personskada som 

följer av att arbetet utförs (1 st.). Vidare skall anmälan göras om flera skadas 

samtidigt eller vid tillbud som har medfört att det förelegat allvarlig fara för liv 

eller hälsa vid utförande av arbetet (2 st.). Anmälningsskyldigheten syftar till att 

AMV skall få upp ögonen för eventuella missförhållanden och kan vidta åtgärder 

så att framtida olyckor förhindras. Utformningen av anmälningsskyldigheten har 

fått motta kritik för att vara otydlig. Bland annat har det ifrågasatts vad som 
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utgör en svårare personskada och vilket tidsspann som kan medföra att 

anmälan inte anses vara gjord i rätt tid. Tveksamheterna kring vilka skador som 

skall anmälas har också medfört att företag anmäler i högre grad än vad lagen 

kräver. Otydligheten i lagen har således medfört en onödigt hög administrativ 

belastning för AMV. Förtydliganden av lagen har ansetts bäst kunna göras av 

AMV genom deras föreskriftsverksamhet.55  

4.5.2 Tillsynsmyndighetens vägledning 

Den vägledning som tillsynsmyndigheten har givit, angående när 

anmälningsskyldighet enligt 3 kap 3 a § inträder, redogörs för i den utredning 

som föregick den senaste reformeringen av sanktionssystemet.  

De fall som skall anmälas är:  

”[...] dödsfall, allvarlig olycka eller annan skadlig inverkan, som inneburit 

personskada samt tillbud eller händelse som kunnat leda till personskada.”56 

Ett tillbud är en händelse då det har kunnat uppstå skador på arbetstagarna. Det 

är risken för skada som skall beaktas. Detta innebär att ett allvarligt tillbud kan 

vara för handen även om en incident endast har lett till enklare personskador.57  

På AMV:s hemsida finns även förtydligande av de olika begreppen som används 

i deras vägledning. Följande situationer har klassats som allvarliga tillbud av 

AMV: Ett hyllplan föll 6 meter ner till marken från en byggnadsställning. 

Hyllplanet vägde 25 kg och nedanför byggnadsställningen befann sig 

arbetstagare som kunde träffats av hyllplanet. Då en förare belystes med laser 

under färd har också ansetts vara ett allvarligt tillbud. Det klassas också som 

allvarliga tillbud vid stick- och skärskador och det föreligger eller kan antas 

föreligga risk för kontakt med smittsamma blodsjukdomar eller vid exponering 

av smittsamma sjukdomar som exempelvis tuberkulos. När det gäller händelser 
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som har en psykosocial karaktär så kan dessa även klassas som allvarliga tillbud. 

Så är fallet när det gäller hot som inneburit fara för liv eller hälsa. Exempelvis 

anses detta vara fallet om hoten sker med hjälp av kniv eller skjutvapen, 

allvarligt menade mordhot, hot om våld mot person eller vid allvarligare fall av 

mobbing. Allvarliga olyckor kan vara för handen då någon person skadar sig. Det 

är möjligt att klassa olyckan som allvarlig både vid lättare och svårare 

personskador. Skadan kan vara både fysisk eller psykisk. Som exempel på 

psykisk skada anges att någon drabbas av chock. Med skadlig inverkan avses att 

arbetstagaren har ådragit sig skador till följd av arbetsmiljöfaktorer som är 

skadliga över en längre period av exponering. I vägledningen ges även exempel 

på vad som skall anses vara en svårare personskada. Hit hör exempelvis 

frakturer, svåra blödningar, svåra nerv-, muskel- eller senskador, inre skador, 

andra eller tredje gradens bränn- och kylskador eller liknande skador som täcker 

mer än 5 % av kroppen, förlust av kroppsdel, skador på sinnesorgan och skador 

som medför en lång period av sjukdom eller men.58 

Situationer som inte är anmälningspliktiga har också lyfts fram av 

tillsynsmyndigheten för att förtydliga paragrafens omfattning. Om AML inte är 

tillämplig behöver inte någon anmälan göras. Så är fallet om incidenten inte 

inträffar under arbetet eller om verksamheten inte är yrkesmässig. Incidenter 

som sker på väg till eller från arbetet aktualiserar inte heller 

anmälningsskyldighet. Om personerna som är inblandade i incidenten inte 

omfattas av AML så aktualiseras inte heller någon anmälningsskyldighet. Det 

kan exempelvis vara när besökare eller anhöriga drabbas av en incident. Vidare 

skall inte skador eller tillbud som inte är allvarliga anmälas till AMV enligt 

lagstadgandet. Detta innebär att om det vid ett tillbud inte har befunnit sig 

några arbetstagare där incidenten har inträffat, så skall inte någon anmälan 

göras. Ett flertal olika olyckor och tillbud har klassats som så pass ofarliga att de 
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inte är att betrakta som allvarliga. Exempelvis nämns sår med mindre blödning, 

stukningar, sträckningar, konflikter utan inslag av våld eller hot om våld, 

halkningar och snubblingar utan skada där det inte finns några komplicerande 

omständigheter.59 

I paragrafens andra stycke stadgas en anmälningsskyldighet för det fallet att 

flera arbetstagare har skadats samtidigt vid utförandet av arbetet. Av lagtexten 

framgår inte att det skulle krävas allvarliga skador om det är flera arbetstagare 

som drabbas. Den tidigare tillsynsmyndigheten, arbetarskyddsstyrelsen (ASS), 

menade dock att det finns ett sådant krav. De hävdade att bestämmelsen inte 

skall tolkas så att alla typer av småskador medför anmälningsskyldighet bara för 

att flera arbetstagare har skadats samtidigt. Däremot, menade ASS, att kravet 

på allvarlighet hos skadorna inte är lika framträdande då flera skadas samtidigt, 

för att anmälningsskyldighet skall inträda.60 

4.5.3 Otydlig vägledning 

Av vägledningen framkommer inte vad det är som gör att en olycka kan klassas 

som allvarlig även vid lättare personskador. Det borde rimligtvis vara om det har 

funnits en hög risk för att skadan skulle kunnat bli värre. I lagtexten benämns 

dock risk för allvarliga skador som ett tillbud. AMV:s tolkning av begreppet 

”allvarligt tillbud” utgår också från en eventuell risk för skada av den händelse 

som är uppe för bedömning. Enligt min mening vore det en mer konsekvent 

användning av begreppen i AMV:s vägledning om det med allvarliga olyckor 

endast avsågs olyckor där svårare skada har uppkommit. Olyckor där lättare 

skador har uppkommit, men risken för allvarligare skada har varit hög, borde 

istället falla in under begreppet ”allvarligt tillbud”. Detta vore en mer 

konsekvent klassificering eftersom det inte är den lätta skadan som aktualiserar 

anmälningsskyldigheten utan den eventuella risken för svårare skador. En sådan 
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ordning skulle stämma bättre överens med lagtexten som använder sig av 

begreppet ”tillbud” då anmälningsskyldighet stadgas för allvarliga risker mot liv 

eller hälsa (Se AML 3 kap 3 a § 2 st.). Som vägledningen är utformad nu finns det 

en risk att vägledningen misstolkas så att även lättare skador skall anmälas. Det 

är inte optimalt mot den bakgrunden att vägledningen skall förenkla innebörden 

av stadgandet samtidigt som syftet är att minska antalet onödiga anmälningar 

till AMV.  

Det kan också ifrågasättas om det föreligger någon skillnad mellan ett 

”tillbud” och en ” händelse som kunnat leda till personskada”. Vid ett tillbud är 

det den risk, för att arbetstagaren skulle ha skadats vid en incident, som skall 

beaktas. Vid en ”händelse som kunnat leda till personskada”, är det enligt min 

mening, ingen skillnad på den riskbedömningen som skall beaktas som vid ett 

tillbud. Vad som skiljer begreppen åt redogörs inte för i AMV:s vägledning. Det 

vore önskvärt om AMV:s vägledning utgick ifrån och använde sig av samma 

begrepp som i lagstadgandet, dvs. dödfall, svårare personskador, skador som 

drabbat flera arbetstagare och tillbud som inneburit allvarlig fara för liv eller 

hälsa. Istället använder sig AMV av egna begrepp, där exempelvis allvarliga 

olyckor täcker händelser som faller in under två av lagstadgandets olika rekvisit, 

nämligen allvarliga personskador och tillbud. Sammanfattningsvis anser jag att 

vägledningen som finns är dåligt utformad. Dubbelregleringar och inkonsekvens 

vid användandet av begreppen gör att vägledningen blir svårförstådd och kan 

leda till missförstånd angående anmälningsskyldighetens omfattning. Det kan 

noteras att AMV i sitt remissvar, vid den senaste reformeringen av 

sanktionssystemet, var kritiska till att förarbeten och lagtext inte gav mer 

vägledning angående hur bestämmelsen i AML 3 kap  3 a § skall tolkas.61  
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4.5.4 Utan dröjsmål    

Om det är så att det sker en händelse som aktualiserar anmälningsskyldigheten, 

återstår frågan inom vilken tid anmälan måste göras. I lagtexten stadgas att 

anmälan skall göras utan dröjsmål. Det finns inga fast angivna tidsramar för när 

en anmälan skall anses vara gjord utan dröjsmål. Begreppet ”utan dröjsmål” 

lämnar alltså ett ganska stort utrymme för olika tolkningar av det aktuella 

tidsmåttet. Hur ”utan dröjsmål” skall uppfattas har behandlats i RH 2007:20.  

Åklagaren väckte åtal mot A (den ansvarige för verksamheten) och hävdade att 

anmälan inte hade gjorts utan dröjsmål efter en incident på ett gruppboende. 

Vid incidenten hade en vårdare blivit attackerad av en pojke på gruppboendet 

under ett arbetspass. Pojken kopplade ett strypgrepp på vårdaren som 

medförde smärta. AMV meddelades om tillbudet tio dagar efter att händelsen 

ägt rum i samband med att A fick vetskap om anmälningsskyldigheten. Direkt 

efter tillbudet vidtog A ett flertal åtgärder. Bland annat kontaktades ansvariga 

för verksamhet, polisanmälan gjordes och företagshälsovården kontaktades. 

Tingsrätten ogillade åtalet och slog fast att anmälan inte skulle anses ha varit i 

dröjsmål. Deras uppfattning stödde sig på förarbetsuttalande som anger att 

begreppet dröjsmål ”[...] skall tolkas med ledning av den aktuella 

bestämmelsens syfte och omständigheterna i övrigt och under vad som 

överensstämmer med god ordning och rimliga krav”. När AMV efter tillbudet 

inspekterade arbetsplatsen så påtalades endast mindre allvarliga brister som 

inte ansågs vara akuta. Detta faktum i kombination med att A hade vidtagit ett 

flertal åtgärder efter tillbudet medförde, enligt TR, att A inte kunde sägas ha 

gjort sig skyldig till någon brottslig underlåtenhet. HovR fastställde TR:s dom 

med samma motivering men poängterade även det faktum att hänsyn måste tas 

till att begreppet dröjsmål är ett relativt obestämt rekvisit.62 

I RH 2007:20 hänvisas även till NJA 2005 sid. 596, där två skiljaktiga kom att göra 

en bedömning av om en anmälan om tillbud hade gjorts utan dröjsmål. 

Majoriteten var av uppfattningen att incidenten i sig inte var av sådant slag att 

någon anmälningsskyldighet hade uppstått, och kom därför inte att pröva om 
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anmälan hade gjorts utan dröjsmål. De skiljaktiga ansåg däremot att händelsen 

var av sådant slag att anmälningsskyldigheten aktualiserades och gjorde därför 

en prövning av rekvisitet ”utan dröjsmål”. 

I målet hade en elev lyfts upp och delvis hållits ut från ett fönster på 5:e 

våningen av andra elever på sin skola. Rektorn underrättades om incidenten 

samma dag (23 nov) men anmälde inte händelsen till yrkesinspektionen 

(dåvarande tillsynsmyndighet) förrän den 7 dec. Majoriteten ansåg som sagt 

inte att händelsen var sådan att anmälningsskyldigheten aktualiserades. Två var 

dock skiljaktiga och menade att händelsen var att betrakta som ett tillbud som 

utgjort allvarlig fara för elevens psykiska hälsa. Därefter behandlades frågan om 

anmälan skulle anses ha gjorts utan dröjsmål. De konstaterade att uttrycket kan 

ha olika innebörd och att det i annan lagstiftning som använder sig av begreppet 

”utan dröjsmål”, omfattar tidsperioder från ett par dagar till några veckor. 

Eftersom begreppet inte har en fast tidsram så skall uttrycket ”[...] tolkas med 

ledning av den aktuella bestämmelsens syfte och omständigheterna i övrigt och 

under vad som överensstämmer med god ordning och rimliga krav”. Incidenten 

bedömdes inte vara av sådant slag att någon omedelbar inspektion eller annan 

åtgärd skulle komma att vidtas av tillsynsmyndigheten. Detta faktum i 

kombination med begreppets otydliga utformning, ansåg de skiljaktiga, 

medförde att rektorn inte kunde sägas ha gjort anmälan i dröjsmål.63 

Bestämmelsens syfte är, som redovisats ovan, att AMV snabbt efter en olycka 

skall kunna åtgärda allvarliga brister i arbetsmiljön för att förhindra olyckor. I 

Hovrättens avgörande så var en bidragande orsak till att den ansvariga för 

verksamheten friades att det inte fanns några akuta brister i arbetsmiljön. Det 

hade dessutom vidtagits ett flertal åtgärder som en reaktion på incidenten. I det 

fallet gjordes anmälan tio dagar efter incidenten. En slutsats av domen skulle 

kunna vara att den tid där en anmälan kan anses vara gjord utan dröjsmål, 

förkortas om det finns allvarliga brister i arbetsmiljön som AMV har intresse av 

att åtgärda skyndsamt. Samma slutsats kan dras av minoritetens resonemang i 

domen från HD. Av domarna går det dock inte att slå fast någon fast gräns i 
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antal dagar, där en anmälan enligt 3 kap 3 a § skall anses vara gjord i dröjsmål. I 

brist på ytterligare förtydliganden om tidsfristens längd får rättsläget anses vara 

oklart. Begreppet ”utan dröjsmål” är därför, ur ett förutsebarhetsperspektiv, 

mindre lyckat. Enligt min mening borde straffstadgandet innehålla en bestämd 

tidsangivelse, exempelvis att anmälan skall göras inom två dagar. Det skulle då 

klart och tydligt framgå när brottslig underlåtenhet inträder. 
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5 Sanktionsavgifter 

5.1 Vad är en sanktionsavgift 

Sanktionsavgift är inte helt olikt böter som sanktionsform. Det har hävdats att 

sanktionsavgiften ersätter eller kompletterar straff i svensk rätt.64 Det har även 

gjorts försök att definiera begreppet ”sanktionsavgift”. Enligt en definition 

omfattas begreppet av tre kriterier, som skall vara uppfyllda för att en 

penningpålaga skall anses vara en sanktionsavgift: 

”1) Det skall vara fråga om en ekonomisk sanktion, fast inte ett bötesstraff eller 

annan rättsverkan av brott enligt definitionen i BrB.  

2) Avgiften skall stipuleras i en författning, och såtillvida utgöra ett generellt hot.  

3) Avgiften skall tillfalla det allmänna, dvs. stat eller kommun, eller möjligtvis ett 

enskilt subjekt till vilket har anförtrotts att handha en myndighetsuppgift.”65 

5.2 Bakgrund till införandet av sanktionsavgift 

Innan sanktionsavgifter infördes som sanktionsform var AML sanktionerad 

genom straffstadganden och möjligheten att utfärda viten riktade mot fysiska 

och juridiska personer. Vissa bestämmelser var direkt straffsanktionerade 

medan andra straffhot inträdde först efter att föreläggande eller förbud hade 

utfärdats. I svensk rätt kan endast fysiska personer dömas för brott. Även om 

stora delar av AML var straffsanktionerat så ansågs sanktionssystemet som 

ineffektivt. Det ansågs vara svårt att peka ut vem i ett företag som kunde 

klandras som gärningsman för överträdelser mot AML. Ofta kunde konstateras 

att någon på företaget hade handlat vårdslöst, utan att detta ledde till ett 

utpekande av en eventuell gärningsman.66  
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Vidare ansågs klara överträdelser kunna medföra att betydande resurser 

behövde tas i anspråk för utredningar om var i företaget ansvaret skulle 

placeras. Följden av sanktionssystemet kunde i många fall bli att klara 

överträdelser krävde stora utredningsresurser och att det i slutändan inte gick 

att utkräva ansvar hos någon inom företaget. Sanktionssystemets ineffektivitet 

ansågs kunna medföra att respekten för de sanktionerade reglerna inte 

uppehölls. Lösningen på problemet var att införa en ny form av sanktion, 

sanktionsavgiften. Utredningsarbetet vid en överträdelse av en föreskrift 

sanktionerad genom sanktionsavgift skulle begränsa sig till om en överträdelse 

faktiskt skett och avgiften skulle riktas mot den verksamhet där överträdelsen 

inträffat.67 

I lagstiftningsarbetet fick förslaget att införa sanktionsavgifter motta kritik. 

Om det personliga ansvaret minskades till förmån för en strikt sanktionsavgift, 

framhölls det som troligt att sanktionssystemet skulle få en mindre 

förebyggande effekt. Mot risken att den förebyggande effekten skulle minska, 

framhölls dock att det dåvarande sanktionssystemet ofta kunde leda till att 

inget ansvar kunde utkrävas, trots att en klar överträdelse hade konstaterats. 

Införandet av sanktionsavgifter ansågs vara av större vikt än att 

sanktionssystemets förebyggande effekt riskerade att urholkas.68      

5.3 Nuvarande lydelse 

Möjligheten att meddela sanktionsavgifter är direkt kopplad till möjligheten att 

meddela föreskrifter. Från och med den 1 juli 2014 har AML 8 kap 5 § fått en ny 

lydelse. Förändringen innebär en utvidgning av rätten att meddela föreskrifter 

där överträdelser av föreskriften medför uttagande av sanktionsavgift.69 

Utvidgningen innebär att regeringen eller den myndighet som regeringen 

bestämmer har rätt att föreskriva att en sanktionsavgift ska tas ut vid 
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överträdelse av en föreskrift som har meddelats med stöd av AML 4 kap 1-8 §. 

Överträdelse skall medföra att sanktionsavgift skall uttas, det spelar alltså ingen 

roll om överträdelsen begås utan vare sig uppsåt eller oaktsamhet (AML 8 kap 5 

§ 1 st.) Det infördes även förändringar i andra stycket av paragrafen. Liksom 

tidigare så skall det framgå av föreskriften hur avgiften beräknas för olika typer 

av överträdelser. Avgiftens storlek skall gå att bedöma med hjälp av den angivna 

beräkningsgrunden. Lägsta sanktionsavgiftsbelopp ligger kvar på 1000 kr medan 

högsta beloppet höjs från 100 000 kr till 1 000 000 kr (AML 8 kap 5 § 2 st.). Den 

krets som kan drabbas av sanktionsavgifter är avgränsad och definieras i lagen. 

Sanktionsavgiften kan påföras den fysiska eller juridiska person som driver 

verksamheten där överträdelsen ägt rum (AML 8 kap 6 § 1 st.). Det har alltså 

skett en avsevärd höjning av den maximalt tillåtna storleken på 

sanktionsavgiften samtidigt som befogenheten för AMV att förse föreskrifter 

med sanktionsavgifter har utökats. Att i detalj redogöra för gränserna för AMV:s 

befogenhet att utfärda föreskrifter med sanktionsavgifter är inget jag tänker 

göra inom ramen för detta arbete. Det kan dock nämnas att det som regel 

brukar finnas en paragraf i varje AFS som klargör med vilket bemyndigande 

sanktionsavgiften har utfärdats. I AFS:en om mikrobiologiska arbetsmiljörisker 

finns exempelvis ett sådant klargörande. I 30 § med rubriken ”bestämmelser om 

sanktionsavgifter” anges vilka paragrafer i AFS:en som sanktioneras med 

sanktionsavgifter och med stöd av vilket bemyndigande som föreskrifterna har 

utfärdats.70 

5.4 Beräkningsgrund 

I lagstiftningsarbetet när sanktionsavgifter infördes, beslutades att avgiften skall 

gå att beräkna på förhand. Omständigheter från det enskilda fallet skulle inte 

avgöra avgiftens storlek. Det skall alltså finnas en beräkningsgrund som gör det 

möjligt att beräkna avgiftens storlek i förväg. Exakt hur beräkningsgrunden skall 
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utformas är inte bestämt i lagen. Flera aktörer riktade kritik mot att det skulle 

uppstå svårigheter att fastställa avgifterna och att fastställa vilka kriterier som 

skall användas vid beräkning av avgiften.71 Det angavs dock vissa exempel på 

vad som kan användas som kriterier i beräkningsgrunderna. De avgifter som 

olika myndigheter tar ut för lagstadgade kontroller kan användas i 

beräkningsgrunden. Vidare kan en viss mängd av material som har hanterats 

utan tillstånd ligga till grund för beräkning av avgiften. Antal överträdelser kan 

också användas som utgångspunkt för beräkning av sanktionsavgiften.72 

I AMV:s föreskrift AFS 2010:1 Berg- och gruvarbete, är sanktionsavgiftens 

storlek kopplad till hur många som sysselsätts i företaget. Föreskriften stadgar 

en skyldighet att genomföra mätningar av radonhalten på alla arbetsställen 

under jord. Om mätningar inte sker i enlighet med föreskriftens krav skall 

arbetsgivaren betala en sanktionsavgift. Den minsta avgiften är 40 000 kr och 

det högsta tillåtna avgiftsbeloppet 400 000 kr. I företag som sysselsätter 500 

eller fler är avgiften 400 000 kr. I de företag som sysselsätter färre än 500 skall 

avgiften bestämmas enligt följande beräkningsgrund: 40 000 kr + (antal 

sysselsatta – 1) x 721 kr (27 §). Sanktionsavgiftens storlek avgörs här av hur 

många som sysselsätts i den verksamhet där överträdelsen har skett. Vilka som 

skall anses ingå i kretsen ”sysselsatta” framgår inte av ordalydelsen i 

föreskriften. I AMV:s allmänna råd om tillämpning av föreskrifterna om berg- 

och gruvarbete finns förklarat hur begreppet ”antal sysselsatta” skall tolkas. Där 

anges att antalet sysselsatta omfattar anställda arbetstagare och inhyrd 

arbetskraft. I sådana verksamheter som inte har några anställda arbetstagare 

skall ”antal sysselsatta” omfatta inhyrd arbetskraft och de personer som driver 

verksamheten. Huruvida de anställda arbetstagarna, den inhyrda personalen 

eller de som driver verksamheten arbetar heltid eller deltid spelar ingen roll för 

hur många som skall anses sysselsatta. Om en överträdelse har skett i en 
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verksamhet som har flera arbetsställen skall samtliga arbetsställen räknas 

med.73 Det finns ett flertal föreskrifter där beräkningsgrunden för 

sanktionsavgiften utgår från hur många som sysselsätts i den verksamhet där 

överträdelsen har ägt rum.74  

I föreskriften om trycksatta anordningar har AMV använt andra kriterier än 

”antal sysselsatta” som utgångspunkt för beräkning av sanktionsavgiftens 

storlek. Om trycksatta anordningar används i strid mot de villkor som AMV har 

ställt upp skall en sanktionsavgift utgå. Beräkningsgrunden utgår bland annat 

från den klassindelning som trycksatta anordningar har delats in i. Om den 

trycksatta anordningen tillhör klass A är sanktionsavgiften bestämd till 20 000 kr 

och om den tillhör klass B är sanktionsavgiften 10 000 kr. Ett annat kriterium 

som används i beräkningsgrunden är effekten på den anläggning som har 

använts i strid mot föreskrifterna. Pannanläggningar har en så kallad märkeffekt. 

Märkeffekt 100 KW eller lägre medför en sanktionsavgift på 5 000 kr. Om 

märkeffekten är över 5 000 KW men högst 120 000 KW bestäms avgiften till 

50 000 kr (46 §).  Kriterierna som används i föreskriften utgörs alltså av 

egenskaper hos den anläggning som har använts i strid mot bestämmelserna.75 

Min uppfattning om beräkningsgrunderna är att dessa är lätta att förstå och 

baserar sig på välgenomtänkta kriterier. Ur ett förutsebarhetsperspektiv är det 

bra att beräkningsgrunderna, och den eventuella sanktionsavgiftens storlek, är 

enkla att räkna ut. Farhågorna som fanns vid införandet av sanktionsavgiften, 

om eventuella bekymmer med att fastställa avgiftens storlek och vilka kriterier 

som skall användas, tycks alltså inte ha vållat några bekymmer i praktiken. I de 

fall där det finns ett visst tolkningsutrymme om innebörden av enskilda begrepp 

finns det möjlighet att utveckla begreppens innebörd i de allmänna råden, vilket 
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AMV även gjort i flera fall. De allmänna råden återfinns längst bak i varje AFS-

samling. 

5.5 Europakonventionen och sanktionsavgifter 

5.5.1 Rätt till en rättvis rättegång 

Europakonventionen innehåller stadganden som de svenska 

sanktionsavgiftsbestämmelserna måste ta hänsyn till. Artikel 6 i 

Europakonventionen stadgar rätten till en rättvis rättegång. 

I artikelns första punkt kan läsas att: 

”1. Var och en skall, vid prövning av hans civila rättigheter och skyldigheter eller 

av en anklagelse mot honom för brott, vara berättigad till en rättvis och offentlig 

rättegång inom skälig tid och inför en oavhängig och opartisk domstol som 

upprättats enligt lag. [...]”   

I svensk rätt är sanktionsavgiften inte betraktad som ett brott och det kan 

därför framstå som att sanktionsavgifter faller utanför artikelns 

tillämpningsområde. Om en bestämmelse är att anse som ett brott i 

konventionens mening avgörs dock inte enbart av hur det klassificeras i den 

inhemska rätten. I ett flertal domar från Europadomstolen har domstolen lyft 

fram vilka omständigheter som skall beaktas vid bedömningen av om ett lands 

bestämmelse skall betraktas som en anklagelse om brott enligt konventionen.76 

Brott i konventionens mening är ett så kallat autonomt begrepp. Det innebär att 

begreppet brott enligt konventionen har en självständig och allmängiltig 

betydelse. Tre kriterier används för att avgöra vad som är att betrakta som ett 

brott i konventionens mening. Det första kriteriet är hur bestämmelsen 

klassificeras i den nationella rätten. Om bestämmelsen betraktas som ett brott i 

den nationella rätten så är det även ett brott enligt konventionen. I ett omvänt 

scenario, om bestämmelsen inte är ett brott enligt nationell rätt, utesluts dock 

inte möjligheterna att bestämmelsen kan klassificeras som ett brott enligt 
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konventionen med stöd av något av de andra kriterierna. Det andra kriteriet 

utgår från gärningens natur, där bestämmelsens räckvidd och syfte skall 

beaktas. Enligt detta kriterium skall beaktas mot vilka en bestämmelse riktar sig. 

Om bestämmelsen är generell och riktar sig mot alla medborgare så talar det för 

att bestämmelsen är att betrakta som ett brott i konventionens mening. Syftet 

med bestämmelsen är också avgörande för om den skall betraktas som ett 

brott. Ett avskräckande och bestraffande syfte talar för att det är ett brott i 

konventionens mening. Om syftet istället är att vara kompenserande för 

uppkommen skada så talar detta mot att det är ett brott i konventionens 

mening. I det tredje kriteriet, påföljdens natur och stränghet, beaktas den 

påföljd som kan följa på en viss handling eller gärning. Straffet eller sanktionen 

som utgår i det enskilda fallet är inte avgörande utan det är hela den skalan av 

påföljder som kan komma att följa en gärning som skall beaktas. Vid den 

senaste reformeringen av sanktionssystemet konstaterades således att det är 

sannolikt att europakonventionens art 6 är tillämplig på bestämmelser om 

sanktionsavgifter. Främst beaktades att sanktionsavgifternas syfte är 

avskräckande och att de ersätter tidigare regleringar där överträdelser av 

bestämmelserna ledde till straff.77 

Konventionens art 6 har alltså konstaterats vara tillämplig på bestämmelser 

om sanktionsavgifter. Det är med andra ord av vikt att de svenska reglerna om 

sanktionsavgifter tar hänsyn till och beaktar vilka följder artikelns tillämplighet 

medför. Bland annat medför artikeln att oskyldighetspresumtionen skall beaktas 

i förfaranden med sanktionsavgifter. Principen slår fast att alla som är anklagade 

för brott skall betraktas som oskyldiga fram till hans eller hennes skuld lagligen 

har fastställts (Artikel 6 p. 2). Principen har haft viss betydelse vid fastställande 

av sanktionsavgifterna, främst genom förfarandet med jämkning (se avsnitt 

5.5.4). Artikeln medför även att alla som anklagas för brott har rätt till en rättvis 

och offentlig rättegång inom skälig tid. Domstolen skall vara opartisk och 
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upprättad enligt lag (Art 6 p. 1). Vidare medför artikelns tillämplighet att vissa 

minimirättigheter skall vara garanterade den som är anklagad för brott (Art 6 p. 

3). Den anklagade har rätt att få reda på grunden för anklagelsen. Detta skall 

tillkännages den anklagade utan dröjsmål och på ett språk som personen förstår 

(Art 6 p. 3 a). Den anklagade skall ges tid och möjlighet att förbereda sitt försvar 

(Art 6 p. 3 b). Alla rättigheter som artikeln stadgar anses bli tillgodosedda 

genom det förfarande som gäller vid uttagande av sanktionsavgift enligt AML 8 

kap (se nedan 5.5.3). 

5.5.2 Konkurrerande sanktioner 

I de fall där en föreskrift är sanktionerad genom uttagande av sanktionsavgift 

samtidigt som handlandet omfattas av ett meddelat föreläggande eller förbud 

finns en risk för dubbelbestraffning. Som redan redovisats (avsnitt 3.2.3), strider 

ett sådant förfarande mot Europakonventionens tilläggsprotokoll 7 artikel 4. 

Problemet har lösts genom införandet av en konfliktlösningsregel. I de fall där 

den aktuella gärningen täcks av ett föreläggande eller förbud skall någon 

sanktionsavgift inte tas ut (AML 8 kap 5 a §). 

Det kan konstateras att även sanktionsavgifter får ge vika om AMV har 

bestämt sig för att utfärda föreläggande eller förbud mot en handling där 

överträdelse skall medföra uttagande av sanktionsavgift. Denna ordning medför 

att AMV, vid en konstaterad överträdelse mot en föreskrift som sanktioneras 

genom uttagande av sanktionsavgift, har möjlighet att välja vilken typ av 

sanktion som skall bli aktuell i det enskilda fallet. För de fallen att 

sanktionsavgiften inte bedöms som den optimala sanktionen kan AMV välja att 

utfärda ett föreläggande eller förbud, och därmed aktualisera sanktionshot i 

form av vite eller straff istället för sanktionsavgift. AMV:s möjligheter att välja 

den lämpligaste sanktionen i det enskilda fallet har med andra ord stärkts.    
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5.5.3 Förfarandet vid uttagande av sanktionsavgift 

Förfarandet vid uttagande av sanktionsavgifter har bedömts uppfylla kraven 

som ställs enligt Europakonventionens artikel 6. I ett första steg är det AMV, 

alltså en förvaltningsmyndighet, som beslutar att en sanktionsavgift skall uttas. 

Detta sker genom att AMV meddelar ett avgiftsföreläggande till den som anses 

som ansvarig för den överträdelse som har medfört att sanktionsavgift skall 

uttas. Den som har pekats ut som ansvarig föreläggs då att godkänna avgiften 

omedelbart eller inom en viss angiven tidsperiod (AML 8 kap 6 a § st. 1 och 2). 

Den fysiska eller juridiska personen som avgiftsföreläggandet har riktats mot 

kan då välja att godkänna föreläggandet eller inte. Vid ett godkännande får 

föreläggandet samma verkan som ett domstolsavgörande. Avgiftsföreläggandet 

vinner laga kraft och avgiften skall således betalas (AML 8 kap 6 a § st. 3). Om 

avgiftsföreläggandet inte godkänns så måste AMV ansöka om uttagande av 

avgiften i förvaltningsdomstol (AML 8 kap 7 §). Det finns alltså alltid en 

möjlighet, för den som sanktionsavgiften riktar sig mot, att få sanktionsavgiftens 

uttagande prövat av domstol. Vidare måste ansökan om sanktionsavgift ha 

delgivits den som riskerar att drabbas av avgiften. Om delgivning inte skett inom 

fem år från det att överträdelsen skedde så får avgiften inte uttas (AML 8 kap 8 

§ st.1). Även om sanktionsavgift inte klassas som ett brott i svensk rätt så har 

alltså Europakonventionens brottsbegrepp påverkat förfarandet med uttagande 

av sanktionsavgift. Vid lagstiftningsarbetet så har artikelns tillämplighet och krav 

beaktats för att den svenska regleringen inte skall strida mot de rättigheter som 

Europakonventionens artikel 6 ställer upp.   

5.6 Jämkning av sanktionsavgift 

5.6.1 Objektivt ansvarsutkrävande 

Uttagande av sanktionsavgift bygger på ett objektivt ansvar, dvs. sådana 

subjektiva rekvisit som uppsåt eller oaktsamhet spelar ingen roll i frågan om 

sanktionsavgift skall uttas. Om sanktionsavgift stadgats för en överträdelse av 
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en föreskrift så räcker det att konstatera huruvida överträdelse har skett eller 

inte. Ett sådant objektivt ansvar måste dock stämma överens med 

Europakonventionens principer och den praxis som har utvecklats av 

Europadomstolen. I Salabiaku mot Frankrike prövades frågan om en presumtion 

för skuld ansågs kränka oskyldighetsprincipen som stadgas i artikel 6, 

Europakonventionen. 

Målet gällde en man (A) som åkte för att hämta en väska på en flygplats. Enligt A 

skulle väskan innehålla olika afrikanska matvaror. Väl på flygplatsen så blev han 

varnad av personal från flygplatsen att befatta sig med väskan eftersom de 

misstänkte att den innehöll förbjudet gods. Trots uppmaningen så valde A att ta 

med sig väskan och passera tullen genom den grind där personer utan något att 

deklarera skall gå. När A passerat tullen greps han och väskan genomsöktes. 

Dolt i väskan hittades olika växtdelar och frön från cannabisplantor. A åtalades 

för att ha smugglat in förbjudna varor. Den franska lagen med 

smugglingsbestämmelsen ställde upp en presumtion för skuld för den som 

innehade varor och inte deklarerat dessa i tullen. Presumtionen för skuld kunde 

brytas om personen visade att innehavet berodde på en händelse utanför 

dennes kontroll, eller så kallad force majeure. Till sådana händelser hör sådant 

som inte kan undvikas eller förutses (p. 14).  Genom att åläggas en sådan stark 

presumtion för skuld hävdade A att hans rätt att betraktas som oskyldig hade 

kränkts. Domstolen konstaterade att det inte föreligger något hinder mot ett 

objektivt ansvarsutkrävande, oberoende av uppsåt eller oaktsamhet (p. 27). 

Presumtionen måste dock vara balanserad och upprätthålla den anklagades rätt 

att försvara sig i domstol (p. 28). Den franska domstolen som fällde A beaktade 

att han hade varnats för att ta väskan. A hade inte heller försäkrat sig om att det 

var rätt väska. Europadomstolen kom således fram till att den franska 

domstolen hade beaktat sådant som kunde bryta presumtionen och inte kränkt 

A:s rätt att betraktas som oskyldig (p. 30).
 78

 

Det är alltså klarlagt att det inte strider mot oskyldighetsprincipen att en 

brottsbestämmelse har ett objektivt ansvarsutkrävande. Prövningen av skuld 

måste dock vara nyanserad. Vid den senaste utvidgningen av sanktionsavgifter 
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som sanktionsmedel i AML framhölls vikten av att det sker en nyanserad 

prövning som inte är alltför restriktiv när det gäller möjligheterna att slippa ifrån 

sanktionsavgiften helt eller delvis. Om detta inte görs finns det risk att 

förfarandet med uttagande av sanktionsavgifter skulle komma att strida mot 

oskyldighetsprincipen enligt Europakonventionen.79 Detta faktum har även 

påtalats i doktrinen. Objektivt ansvarsutkrävande vid sanktionsavgifter framhålls 

som tillåtet under förutsättning att den som drabbas av avgiften ges tillfälle att 

föra motbevisning mot presumtionen i domstol. Det framhålls även som 

tillräckligt att domstolen kan beakta subjektiva omständigheter i det enskilda 

fallet för att förfarandet inte skall strida mot konventionens krav. Möjligheten 

för domstolen att jämka sanktionsavgiften framhålls som en sådan åtgärd där 

domstolarna kan beakta subjektiva omständigheter, och därmed upprätthålla 

konventionens krav.80 

5.6.2 Skäl för jämkning 

I vissa fall finns det möjlighet att få sanktionsavgiften jämkad. Om överträdelsen 

bedöms som ringa, ursäktlig eller om det med hänsyns till omständigheterna 

skulle vara oskäligt att ta ut sanktionsavgiften så får avgiften sättas ner helt eller 

delvis (AML 8 kap 6 § 2 st.). I lagstiftningsarbetet var strävan att 

jämkningsregeln inte skulle ge för stora möjligheter till jämkning, samtidigt som 

oacceptabla resultat ur ett rättsäkerhetsperspektiv skulle undvikas. För stora 

möjligheter att få sanktionsavgiften jämkad ansågs kunna medföra att systemet 

blev komplicerat och ineffektivt.81 

Grunderna som kan utgöra skäl för jämkning är direkt angivna i lagen. I 

förarbetena preciseras grunderna mer utförligt och ger exempel på vilka 

omständigheter som kan leda till att sanktionsavgiften skall jämkas helt eller 

delvis. En första omständighet som kan medföra jämkning är om överträdelsen 
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sker på grund av en omständighet som ligger utanför arbetsgivarens kontroll. 

Överträdelsen kan i sådana fall anses vara ursäktlig och sanktionsavgiften kan 

jämkas. En andra omständighet som kan medföra jämkning är om 

sanktionsavgiftens storlek inte är proportionerlig i förhållande till den 

överträdelse som medfört att sanktionsavgift skall utfalla. En tredje 

omständighet som kan medföra jämkning är om det med hänsyn till 

omständigheterna skulle vara oskäligt att ta ut avgiften.82 När möjligheten att 

jämka sanktionsavgiften först infördes framhölls det att arbetsgivarens goda tro 

och motivet för handlandet kunde beaktas i frågan om eventuell jämkning.83 Vid 

den senaste reformeringen av sanktionssystemet framhölls dock att god tro inte 

nödvändigtvis bör medföra att sanktionsavgiften skall jämkas. Detta beror på att 

grunden för sanktionsavgiften bygger på ett objektivt ansvar. God tro, eller 

subjektiva rekvisit har dock beaktas i förfaranden där ansvarsutkrävandet vilar 

på objektiv grund. I RÅ 2007 ref. 65 slog Regeringsrätten fast att subjektiva 

omständigheter kan beaktas i den proportionalitetsbedömning som skall 

göras.84 

Målet gällde påförande av skattetillägg, där ansvaret byggde på objektiv grund. 

Ett bolag hade av misstag lämnat in felaktiga uppgifter i den deklaration som låg 

till grund för bolagets taxering. Regeringsrätten godtog bolagets invändning att 

den felaktiga uppgiften berodde på ett misstag från bolagets sida men tillade att 

”[...] skattetillägg påförs på objektiva grunder. Den omständigheten att felet var 

oavsiktligt utgör således i sig inte grund för eftergift. Det är dock en faktor som 

kan tillmätas betydelse vid den proportionalitetsbedömning som skall göras i 

målet.” Eftersom felet ansågs vara ett misstag och skattetillägget uppgick till 

närmare 70 miljoner kr ansågs tillägget inte stå i rimlig proportion till det fel 

som tillskrevs bolaget.85 
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Det står alltså klart att subjektiva omständigheter kan beaktas inom ramen för 

den proportionalitetsbedömning som skall göras. Även om ansvarsutkrävandet 

således utgår från ett objektivt ansvar så kan subjektiva omständigheter beaktas 

och påverka sanktionsavgiftens storlek.   

5.6.3 Prövning ex officio 

Prövningen om sanktionsavgiften skall jämkas eller uttas enligt 

beräkningsmodellen skall ske ex officio. Det innebär att frågan om jämkning 

skall beaktas av den myndighet (AMV) som först beslutar att sanktionsavgiften 

skall uttas. Den som sanktionsavgiften riktar sig mot behöver alltså inte yrka på 

jämkning av avgiften. Detsamma gäller i de fall där frågan om uttagande av 

sanktionsavgift skall avgöras av domstol. Det ankommer således både på 

förvaltningsmyndighet och förvaltningsdomstol att självmant beakta om det 

föreligger skäl att jämka sanktionsavgiften. I förarbetena anges dock att denna 

prövning ”huvudsakligen” kommer att göras i förvaltningsdomstol.86 

Förarbetsuttalandet kan leda till viss förvirring angående 

förvaltningsmyndighetens skyldighet att beakta omständigheter för jämkning då 

det anges att dessa frågor främst kommer att prövas i förvaltningsdomstol.  

Det borde dock förhålla sig på det viset att förvaltningsmyndighetens 

skyldighet att, ex officio beakta skäl för jämkning, är lika stor som 

förvaltningsdomstolens. Uttalandet om att jämkning främst kommer att prövas i 

förvaltningsdomstolen torde istället bero på det faktum att 

förvaltningsmyndighetens beslut om uttagande av sanktionsavgift måste 

accepteras för att bli gällande (AML 8 kap 6 a §). Ett accepterat föreläggande 

innebär ju att förvaltningsmyndighetens bedömning har accepterats och att 

skälen för beslutet således inte kommer under någon rättslig prövning i 

domstol. Om föreläggandet inte godtas måste dock uttagandet av 

sanktionsavgiften och bedömningen av jämkning hänskjutas till 
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förvaltningsdomstol för prövning (AML 8 kap 7 §). Denna ordning medför att det 

endast blir aktuellt med rättslig prövning av jämkningsfrågan i domstol när 

parterna är oeniga om sanktionsavgiftens storlek. Då enighet råder sker inte 

någon prövning av AMV:s beslut. Begreppet ”huvudsaklig prövning” som 

används i förarbetena bör således avse den rättsliga prövningen som sker i 

domstol. Både AMV och domstolen har dock ett lika stort ansvar att, ex officio, 

pröva om det finns skäl att jämka sanktionsavgiften. 
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6 Avslutning 

 6.1 Föreläggande och förbud 

AMV anser att föreläggande och förbud är ett av de effektivaste verktygen som 

de kan använda för att se till att AML och föreskrifter som utfärdats med stöd av 

AML följs. Genom den senaste reformeringen av AML så har denna möjlighet 

stärkts. Detta har skett genom att det nu har slagits fast att AMV kan använda 

sig av denna möjlighet även i de fall där det tidigare har rått osäkerhet. Det är 

nu klarlagt att AMV kan utfärda föreläggande och förbud även där handlandet 

redan täcks av en direkt straffsanktionerad föreskrift. För att undvika risken för 

dubbelbestraffning har det även införts konfliktlösningsregler mellan AML:s 

olika sanktioner. AMV:s mandat att meddela föreläggande och förbud har som 

nämnts stärkts. Den främsta orsaken till detta torde vara effektivitetsskäl. Enligt 

min mening kan det dock inte uteslutas att detta vidsträckta bemyndigande kan 

medföra nackdelar. Det finns risk för en godtycklig tillämpning av de direkt 

straffsanktionerade föreskrifterna, genom att vissa kan ges möjlighet att slippa 

ifrån straffet vid överträdelser om AMV bestämmer sig för att utfärda ett 

föreläggande eller förbud för att åtgärda den redan begångna överträdelsen. 

Det är svårt att motivera varför vissa skall ges en sådan andra chans medan 

andra skall straffas direkt för överträdelsen. Det positiva med AMV:s vidsträckta 

bemyndiganden att utfärda föreläggande och förbud torde främst vara att 

myndigheten har stärkt sina möjligheter att använda den sanktionsform som 

lämpar sig bäst i det enskilda fallet.  

6.2 Direkta straffbestämmelser 

De direkta straffbestämmelserna har kraftigt minskat efter den senaste 

reformeringen av sanktionssystemet. Överträdelser mot 

minderårigbestämmelserna bedömdes dock vara av sådant slag att de skulle 

fortsätta att sanktioneras med en direkt straffbestämmelse. Anledningen till 
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detta var att bestämmelserna ansågs vara väl inarbetade med få överträdelser 

som följd. Minderårigbestämmelserna ansågs också vara av sådan 

skyddskaraktär att det var nödvändigt med en direkt straffbestämmelse. 

 När det gäller lämnande av oriktig uppgift så är detta fortsatt sanktionerat 

genom en direkt straffbestämmelse. Sanktionsavgift ansågs inte vara en lämplig 

sanktion istället för straffbestämmelsen. Detta berodde på att det bör föreligga 

en stark presumtion för att överträdelser mot en sanktionsavgiftsbestämmelse 

endast begås uppsåtligt eller genom oaktsamhet, vilket ansågs vara svårt att 

visa när en oriktig uppgift har lämnats. Beroende av hur AMV väljer att begära in 

uppgifter från företagen så medför de olika inhämtningsalternativen olika 

straffskalor vid en eventuell överträdelse, även om överträdelsen i praktiken 

sker på samma sätt. Vid överträdelse mot ett föreläggande eller förbud 

omfattas dock fler överträdelser som inte består av att lämna en oriktig uppgift. 

Exempelvis omfattas även de fallen att någon uppgift inte lämnas 

överhuvudtaget. Att de olika straffskalorna skiljer sig åt för samma typ av 

överträdelse, beroende på hur begäran om uppgiften görs, bör därför inte i sig 

betraktas som en inkonsekvens i sanktionssystemet. 

 Borttagande av skyddsanordningar utan giltigt skäl är fortfarande 

sanktionerat med en direkt straffbestämmelse. Invändningar om giltiga skäl för 

borttagandet ansågs medföra att det inte var en passande bestämmelse att 

sanktionera genom sanktionsavgift. Straffbestämmelsen riktar sig mot alla som 

sätter en skyddsanordning ur spel utan giltigt skäl. Var straffansvaret skall 

placeras i det enskilda fallet skall avgöras genom att beakta vem som har haft 

det reella inflytandet över beslutet att sätta skyddsanordningen ur spel. Detta 

medför att straffansvaret inte automatiskt skall placeras hos företagets ledning 

eller hos den person inom ett företag som ansvarar för arbetsmiljön. Ordningen 

för ansvarsutkrävandet är logiskt men kan få negativa konsekvenser. En sådan 

konsekvens kan vara att de som i övrigt ansvarar för arbetsmiljön på företaget 
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inte riskerar något straffrättsligt ansvar genom att hålla sig ovetande om 

huruvida alla säkerhetsanordningar används eller har satts ur spel. 

 Överträdelser mot anmälningsskyldigheten i AML 3 kap 3 a § är direkt 

straffsanktionerade. Bestämmelsen syftar till att AMV skall kunna upptäcka 

missförhållanden i arbetsmiljön och åtgärda bristerna så att framtida incidenter 

kan undvikas. I AML tas fyra olika situationer upp som, om de inträffar, medför 

att händelsen skall anmälas till AMV. Även om AMV vid den senaste 

reformeringen av sanktionssystemet efterfrågade förtydligande av lagens 

begrepp så har detta ansvar placerats hos AMV. Den vägledning som utgivits av 

AMV bygger delvis på samma begrepp och delvis på helt andra begrepp än de i 

lagtexten. Detta medför att vägledningen i vissa delar blir rörig genom att flera 

av de begrepp som AMV använder sig av täcker samma typer av situationer. De 

lyckas i vart fall inte redovisa vad det är som skiljer ett ”tillbud” från en 

”händelse som kunnat leda till personskada”. Till viss del omfattar även 

begreppet ”allvarlig olycka” situationer som betecknas som tillbud, både enligt 

lagen och i AMV:s vägledning. De fall där den allvarliga olyckan endast medfört 

lättare personskador men risken för svårare personskador varit påtaglig går 

även att klassa som ett tillbud. Sammanfattningsvis kan det med fog hävdas att 

det råder en inkonsekvent och förvirrande användning av begreppen i AMV:s 

vägledning. För att komma tillrätta med detta bör de begrepp som används av 

AMV tas bort i den mån det redan finns vedertagna begrepp. Detta skulle 

medföra att allvarlig olycka endast avser olyckor där svårare personskador har 

uppkommit, begreppet ”händelse som kunnat leda till personskada” tas bort 

eftersom begreppet tillbud redan täcker den aktuella typen av händelser. Att 

skapa klara och tydliga begrepp för när anmälningsskyldigheten aktualiseras bör 

även leda till färre fall av felanmälningar, vilket har varit ett problem på grund 

av den onödiga arbetsbelastning som drabbar AMV. Mitt förslag är att AMV:s 

vägledning borde utgå från de begrepp som används i lagtexten och 

koncentrera vägledningen på att konkretisera dessa begrepp. Ur ett 
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förutsebarhetsperspektiv borde också begreppet ”utan dröjsmål” förtydligas. En 

förutsättning för att anmälningsskyldigheten skall kunna följas är att det tydligt 

framgår, dels vilka händelser som är anmälningspliktiga och dels inom vilken tid 

anmälan skall ske. Eftersom problemet under en tid varit att anmälningar skett 

”för säkerhets skull” bör ett förtydligande av anmälningsskyldigheten även leda 

till att den administrativa belastningen på AMV minskar. 

6.3 Sanktionsavgifter 

Svårigheter med att fastställa det personliga ansvaret, även vid klara 

överträdelser mot en föreskrift, ansågs motivera att en ny sanktionsform 

infördes. Ett sanktionssystem som inte kunde hålla någon ansvarig för 

överträdelser ansågs riskera respekten för föreskrifterna. Lösningen på detta 

problem ansågs vara att införa sanktionsavgifter som sanktion för överträdelser 

mot de föreskrifter som har utfärdats med stöd av AML. Viss kritik riktades dock 

mot det faktum att det personliga ansvaret minskade och att detta kunde leda 

till att den förebyggande effekten av sanktionssystemet försämrades. Genom 

den senaste reformeringen så har sanktionsavgifterna fått en betydligt större 

roll i sanktionssystemet.  

 Sanktionsavgiftens storlek skall gå att beräkna och fastställa i förväg genom 

en angiven beräkningsgrund för sanktionsavgiften. Kriterierna som finns angivna 

i beräkningsgrunden varierar mellan de olika sanktionsavgifterna. Ett flertal av 

sanktionsavgifternas storlek avgörs med ledning av hur många som är 

sysselsatta i det bolag där överträdelsen har skett. Andra avgifter avgörs av 

egenskaper hos den anläggning som har brukats i strid mot föreskrifterna. 

Fastställandet av kriterier för beräkning av avgiftens storlek vid överträdelser 

verkar inte ha vållat några bekymmer. Dessa är lätta att förstå och leder till att 

avgiftens storlek enkelt kan räknas ut. Avgiftens storlek vid överträdelser mot 

föreskrifter sanktionerade med sanktionsavgift är med andra ord förutsebar.  
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 Europakonventionens art 6 har bedömts vara tillämpligt på förfarandet med 

sanktionsavgifter. Detta beror på att sanktionsavgiften är att betrakta som en 

anklagelse om brott i konventionens mening. Bland annat har detta medfört att 

konfliktlösningsregler har införts för att undvika överträdelser mot 

dubbelbestraffningsförbudet. I de fall då AMV har utfärdat ett föreläggande 

eller förbud mot ett handlande som redan täcks av en föreskrift med 

sanktionsavgift så skall någon sanktionsavgift inte utgå. I förlängningen har 

alltså AMV fått ett större spelrum när det gäller val av sanktion i det enskilda 

fallet. Om sanktionsavgiften inte bedöms som effektiv kan de istället utfärda ett 

föreläggande eller förbud och därmed aktualisera straffrättsliga sanktioner eller 

vite. 

 Sanktionsavgiften kan jämkas helt eller delvis och detta skall beaktas ex 

officio av både AMV och av domstol. Avgiften får jämkas om överträdelsen är 

ringa, framstår som ursäktlig eller om det med beaktande av omständigheterna 

i det enskilda fallet framstår som oskäligt att ta ut avgiften. Det råder dock en 

viss restriktivitet med att bevilja jämkning. Ansvarsutkrävandet för 

sanktionsavgifter utgår ifrån ett objektivt ansvar dvs. en presumtion för skuld. 

Att ansvaret utgår från en objektiv grund strider inte i sig mot 

oskyldighetsprincipen enligt Europakonventionen. Det skall dock poängteras att 

prövningen av skuldfrågan måste vara nyanserad och inte allt för restriktiv. 

Subjektiva omständigheter som god tro och skälen för någons handlande kan 

beaktas i den proportionalitetsbedömning som skall göras vid en rättslig 

prövning. 

 Efter den senaste reformeringen så har det införts ett flertal föreskrifter 

som sanktioneras med sanktionsavgift. Om förändringarna leder till att 

föreskrifterna följs i högre grad än innan går inte att uttala sig om med någon 

säkerhet så här tidigt efter förändringen. Mot bakgrund av att föreskrifter 

sanktionerade med sanktionsavgift har ökat finns det stora möjligheter att 
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sanktionssystemet på sikt blir mer effektivt då denna sanktionsform har 

bedömts vara mer effektiv än straffbestämmelser.      
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