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Summary 
In the social dimension of the European Union, EU only has authority to 
adopt minimum directives. Because of this the health and safety regulations 
look different in the various EU Member States. This is also the case in 
Sweden and Denmark. Therefore, the purpose of this study is to analyze the 
responsibility of the employers for making the working environment healthy 
and safe in both Sweden and Denmark. This is a comparative study, 
emphasizing the differences between the two countries’ health and safety 
regulations, based on the regulation demands of the European Union. The 
flexicurity perspective is also discussed. 
    Employers have a responsibility to take preventive measures to preserve a 
safe and healthy working environment. Slightly different solutions have 
been chosen in Sweden and Denmark to create an incentive for the 
employers to live up to their responsibility according to the law and to 
prevent occupational accidents and diseases. 
    The resemblances of the employers’ responsibility for health and safety at 
work in the two countries are great, and can be explained by the 
undertakings of the European Union and similar national developments in 
the health and safety field during the 20th century.  
    The employers in both countries are mainly responsible for the health and 
safety at their workplaces. This can be explained by the employer’s 
competence and economical authority to make decisions regarding health 
and safety. Both in Sweden and in Denmark the creation of good health and 
safety conditions in the working environment is supposed to be an 
integrated part of the production of the company, disregarding economical 
reasons. Despite this, the most important incentive for the employers to take 
preventive measures for providing health and safety is the possibility for 
punishment for not following the health and safety regulations and liability 
to damages. This incentive is made stronger by the fact that the actions 
leading to punishment do not necessarily have to be intentional or made by 
carelessness. In Sweden another important incentive is created by the 
extensive responsibility for the rehabilitation of sick or injured employees 
and the wide employment security. In Denmark the employers do not have a 
similar rehabilitation responsibility. Instead the Danish employers just have 
to pay for the rehabilitation of employees that were occupationally injured. 
The Danish employment security for injured or sick employees is not as 
wide as the Swedish. For these reasons, the conclusion is that the incentives 
for preventing occupational accidents and diseases and improving the 
working conditions are wider in Sweden than in Denmark. However, the 
possibility for punishment for not following the health and safety 
regulations is also an important incentive, which appears in both countries. 
    The expression flexicurity is used to explain the special mixture of 
flexibility of the labour market combined with social security. The Danish 
labour market often stands out as a good example for flexicurity. In the field 
of health and safety at work in Denmark, the numerical flexibility is made 
apparent by the lack of employment security for injured or sick employees. 
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The Swedish Employment Protection Act, together with the wide 
rehabilitation responsibility, is an expression for functional flexibility, 
providing security for the employees. The security in the health and safety 
field in Denmark consists of the penalizing possibilities of the health and 
safety regulations, which do not require intentional or careless behavior, and 
of the employer’s responsibility for paying for occupational injuries. All 
together this gives the employees economical security when catching a 
disease or becoming injured at work. Furthermore health insurance, together 
with collective agreements and laws for special working groups, which 
secure the employees a salary even during absence due to illness, also stands 
for the security in the Danish model. In Denmark, also a wider procedural 
flexibility in the health and safety field occurs. This can be seen in the way 
the organizations on the labour market have influence on the making of the 
regulations. 
    In Sweden absence from work due to illness is increasing, but not in 
Denmark. This can be explained by the numerical flexibility of the Danish 
labour market. A Danish employee will probably change employment 
before the bad working environment leads to consequences for the 
employee’s health. 
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Sammanfattning 
På den sociala dimensionens område har EU endast kompetens att reglera i 
form av minimidirektiv. På grund av dessa minimiregler ser 
arbetsmiljörätten olika ut på nationell nivå i medlemsstaterna, så också i 
Sverige och Danmark. Syftet med uppsatsen är därför att utreda 
arbetsgivaransvaret för arbetsmiljön i Sverige respektive Danmark genom 
en komparativ studie, med betoning på skillnader och med bakgrund i 
regleringen på EU-nivå. För att belysa skillnaderna ytterligare sätts 
arbetsmiljörätten in i ett flexicurity-perspektiv.  
    Arbetsgivarna har ett ansvar att i förebyggande syfte upprätthålla en säker 
och försvarbar arbetsmiljö. För att skapa incitament för arbetsgivarna att 
leva upp till sitt ansvar enligt arbetsmiljölagstiftningen och förebygga 
arbetsskador, har till viss del olika lösningar valts i Sverige och Danmark. 
    Likheterna mellan arbetsgivarnas arbetsmiljöansvar i Sverige och i 
Danmark är dock många, och kan till stor del förklaras genom EG-rättsliga 
åtaganden, främst Arbetsmiljödirektivet och tillhörande särdirektiv. 
Troligtvis kan likheterna även förklaras med den likartade utvecklingen på 
arbetsmiljöområdet som Sverige och Danmark har genomgått sedan slutet 
av 1800-talet. 
    Huvudansvaret för arbetsmiljön ligger på arbetsgivaren i både Sverige 
och Danmark, vilket beror på att arbetsgivaren är den som har tillräckliga 
befogenheter och ekonomiska möjligheter att vidta åtgärder på 
arbetsmiljöområdet. I både Sverige och Danmark ska skapandet av en god 
arbetsmiljö vara en integrerad del av verksamhetens produktion och får inte 
bortses från på grund av ekonomiska intressen. Trots det är troligen det 
viktigaste incitamentet för att arbetsgivaren ska arbeta förebyggande med 
arbetsmiljön, att arbetsgivaren har ett straff- och skadeståndsansvar. Detta 
förstärks ytterligare av ett objektivt ansvar i vissa fall. 
    I Sverige skapas även ett viktigt incitament genom det omfattande 
rehabiliterings- och omplaceringsansvaret för sjuka arbetstagare samt 
genom det starka anställningsskyddet. I Danmark saknas motsvarande 
rehabiliteringsansvar. Istället har danska arbetsgivare endast ett 
betalningsansvar för rehabiliteringsutgifter. Det danska anställningsskyddet 
vid sjukdom är också betydligt svagare än det svenska. Sammanfattningsvis 
verkar det finnas starkare incitament i Sverige till att arbeta med 
arbetsmiljön för att förebygga arbetsskador, mest på grund av 
rehabiliteringsskyldigheten och anställningstryggheten vid sjukdom. 
Straffansvaret ger dock i båda länderna ett starkt incitament till att förbättra 
arbetsmiljön. 
    Uttrycket flexicurity beskriver en särskild mix av flexibilitet på 
arbetsmarknaden kombinerat med social säkerhet och trygghet. Den danska 
arbetsmarknaden får ofta stå som ett lyckat exempel på flexicurity. På 
arbetsmiljöområdet framträder den kvantitativa flexibiliteten i Danmark 
särskilt genom det knappa anställningsskyddet vid sjukdom. Den svenska 
lagstadgade anställningstryggheten, sett ihop med arbetsgivarnas 
långtgående rehabiliteringsansvar och omplaceringsskyldighet, är ett uttryck 
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för kvalitativ flexibilitet, som ger trygghet och säkerhet för arbetstagarna. 
Tryggheten och säkerheten på arbetsmiljöområdet i Danmark består istället 
av bland annat arbetsgivarnas objektiva straffansvar och betalningsansvar 
för arbetsskador. Genom det objektiva ansvaret får danska arbetstagare en 
ekonomisk trygghet om de drabbas av arbetsskador. Även sjukförsäkringen 
samt kollektivavtal och lagar för särskilda arbetstagare, vilka ger 
arbetstagarna full eller delvis lön under sjukdom, står för säkerheten i den 
danska modellen. I Danmark förekommer även större processuell flexibilitet 
på arbetsmiljöområdet, genom att arbetsmarknadens organisationer har ett 
större inflytande över arbetsmiljöreglerna. 
    Den kvantitativa flexibiliteten på den danska arbetsmarknaden kan vara 
en förklaring till att den arbetsrelaterade sjukfrånvaron inte ökar i samma 
utsträckning i Danmark som i Sverige. Istället för att som i Sverige stanna 
kvar på en arbetsplats som är psykiskt eller fysiskt ohälsosam, byter danska 
arbetstagare jobb innan den dåliga arbetsmiljön får konsekvenser för hälsan. 
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1 Inledning  

1.1 Syfte, frågeställningar och 
avgränsningar 

Arbetsmiljörätt regleras både på nationell nivå och på överstatlig nivå. EU 
intresserar sig för arbetsmiljö i två sammanhang, dels som ett led i den 
sociala dimensionen av den inre marknaden genom skydd för arbetstagarna, 
och dels som led i den ekonomiska dimensionen och den fria rörligheten av 
varor och tjänster. EU har kompetens att totalharmonisera 
marknadsregleringen när det gäller varor och tjänster, exempelvis genom 
regler för producenter och importörer om tekniska hjälpmedel och material. 
När det gäller den sociala dimensionen, och förhållandet mellan arbetsgivare 
och arbetstagare, har EU endast kompetens att reglera i form av 
minimidirektiv. På grund av dessa minimiregler ser arbetsmiljöreglerna 
olika ut på nationell nivå i medlemsstaterna, så också i Sverige och 
Danmark.  
    Syftet med uppsatsen blir därför att utreda arbetsgivaransvaret för 
arbetsmiljön i Sverige respektive Danmark, med betoning på eventuella 
skillnader och med bakgrund i regleringen på EU-nivå. Uppsatsen avgränsas 
till att endast beröra EU-reglering inom den sociala dimensionen som har 
direkt samband med nedanstående frågeställningar. 
    Arbetsgivaren har ansvar för att i förebyggande syfte upprätthålla en 
säker och försvarbar arbetsmiljö. Följande frågeställningar blir därför 
centrala i uppsatsen. Vad innebär arbetsmiljöansvaret i Sverige respektive 
Danmark? Ansvaret kommer att utredas med betoning på det förebyggande 
ansvaret för arbetsmiljön och på ansvarssubjektet, det vill säga vem på 
företaget som bär ansvaret och möjligheter till delegering av ansvaret. 
Vidare utreds det arbetsmiljörättsliga ansvaret, både straffrättsligt och 
skadeståndsrättsligt. Syftet är att se närmare på arbetsmiljöansvaret som ett 
incitament till att förbättra arbetsmiljön på arbetsplatsen innan olyckan är 
framme. Uppsatsen avgränsas därmed till att inte fokusera på materiella 
arbetsmiljöregler om psykosocial arbetsmiljö, arbetsplatsens inredning, 
tekniska hjälpmedel, materialval, kemiska ämnen och dylikt. 
    Arbetsmiljöansvaret som ett incitament att förebygga skador har också ett 
nära sammanhang med rehabiliteringsansvar och möjligheten att säga upp 
arbetstagare som inte kan utföra sina arbetsuppgifter på grund av sjukdom 
eller skada. Hur påverkar arbetsgivarens ansvar för inträffade skador det 
förebyggande arbetsmiljöansvaret i Sverige respektive Danmark? Tonvikten 
kommer här att läggas vid arbetsgivarens rehabiliteringsansvar, både i form 
av aktivitetsansvar och i form av betalningsansvar, samt omplacerings- och 
uppsägningsregler vid sjukdom och skada. 
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1.2 Metod och material 
I uppsatsens första del, genomgången av regleringen på EU-nivå och de 
nationella arbetsmiljöreglerna i respektive land, kommer deskriptiv 
rättsdogmatisk metod att användas. Detta innebär att lagstiftning, förarbeten, 
praxis och doktrin kommer att studeras för att utröna vad som är gällande 
rätt, de lege lata. I uppsatsens andra del, analysen, ska de nationella reglerna 
jämföras och komparativ metod kommer därför att användas. För att belysa 
eventuella skillnader ytterligare ska dessa analyseras med utgångspunkt i 
flexicurity. 
    Komparativ metod innebär ett jämförande av olika rättssystem med syfte 
att utröna deras likheter och skillnader samt att analysera dessa genom att 
exempelvis förklara deras uppkomst eller jämföra olika lösningar. I denna 
uppsats ska två rättssystem, den svenska och danska arbetsmiljörätten, 
jämföras och det rör sig därför om en bilateral jämförelse. Inom den 
komparativa rätten är man normalt intresserad av att jämföra reglernas 
innehåll, närmare bestämt hur man i de olika rättssystemen reglerar ett visst, 
i båda länderna förekommande problem. För att utröna de vekliga likheterna 
och skillnaderna ska därför inte utgås från rättsreglernas benämningar och 
termologi, utan från deras funktion.1

    En av den komparativa rättens viktigaste uppgifter är alltså att försöka 
förklara och belysa likheter och skillnader mellan rättssystemen. En 
komparativ studie fokuserar oftast på antingen likheterna eller skillnaderna. 
Är rättsordningarna i grunden lika, exempelvis inom samma rättsfamilj, är 
det mest intressant att förklara skillnaderna. Världens rättssystem indelas i 
rättsfamiljer efter deras inbördes likheter. De nordiska rättsordningarna 
klassificeras normalt som tillhörande den romansk-germanska 
(kontinentaleuropeiska) rättsfamiljen. De nordiska rättssystemen har dock så 
många inbördes likheter att de kan sägas tillhöra en självständig rättsfamilj.2

    Särskilt på arbetsrättens område har de nordiska ländernas 
arbetsmarknader så många gemensamma drag att man kan prata om en 
nordisk arbetsmarknadsmodell. Den nordiska arbetsmarknadsmodellen 
präglas av hög facklig anslutningsgrad och hög organisationsgrad bland 
arbetsgivare, hög kollektivavtalstäckning och relativt liten statlig 
inblandning. I Sverige är arbetsmarknaden, precis som i de övriga nordiska 
länderna, föremål för rättslig reglering. Den nordiska arbetsmarknaden är 
alltså till stor del juridifierad. Danmark utgör dock ett undantag, men har 
bland annat på grund av lagstiftningskrav från EU:s sida ändå en viss 
rättslig reglering. Stommen i den nordiska modellens arbetsmarknadssystem 
är dock kollektivavtalet och i alla nordiska länder finns en särskild 
arbetsdomstol med partsrepresentanter som avgör tvister kring dessa.3

    Både den svenska och den danska arbetsmarknadsmodellen präglas av 
trepartssamarbete mellan arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer samt 
staten. I Danmark är statens roll på arbetsmarknaden dock något mindre än i 
Sverige. Statens roll på arbetsmarknaden består främst av lagreglering, som 

                                                 
1 Bogdan, 2003, s.56-58. 
2 Bogdan, 2003, s.64-65, 76, 81. 
3 Bruun m.fl., 1990, s.17, 19, Hjort Frederiksen, 2006, s.2-3, Kjellberg, 2003, s.350. 
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delvis inskränker arbetsgivarens möjlighet att leda sitt företag. Svenskt 
Näringsliv har därför, och på grund av fackföreningarnas omfattande 
konflikträtt, till viss del dragit sig undan det traditionella trepartssamarbetet. 
Parterna kan ändå sägas ha stort inflytande på arbetsmarknaden och därför 
krävs, för att systemet ska vara hållbart, att arbetstagar- och 
arbetsgivarorganisationerna är starka och att organiseringsgraden är hög. 
Detta stämmer både på den svenska och på den danska arbetsmarknaden, 
där ca 80 % av arbetstagarna är organiserade. Kollektivavtalen som 
arbetsrättslig källa spelar en stor roll i både den svenska och den danska 
arbetsmarknadsmodellen. I Sverige kompletteras dock kollektivavtalen med 
lagstiftning rörande anställningsskydd och medbestämmande. Den danska 
arbetsmarknaden har inte genomgått den juridifiering som den svenska 
gjorde på 1970-talet. Istället reglerar kollektivavtalen nästan uteslutande 
relationen mellan arbetsgivarna och arbetstagarna på den danska 
arbetsmarknaden. Vissa undantag finns dock för särskilda 
arbetstagargrupper, exempelvis funktionærer, och som följd av Danmarks 
åtaganden i EU.4  
    Arbetsmiljörätten utgör också ett undantag från den 
kollektivavtalsbaserade danska arbetsmarknaden. Enligt artikel 137, st.3 
Romfördraget kan medlemsstaterna överlåta till arbetsmarknadens parter att 
implementera arbetsrättsliga direktiv genom kollektivavtal. En medlemsstat 
kan dock inte fritt överlåta implementeringen till arbetsmarknadens parter, 
utan måste säkra att alla arbetstagare omfattas av direktivens minimikrav. I 
Danmark är det vanligt förekommande att arbetsrättsliga direktiv 
implementeras genom lag som endast gäller om motsvarande skyldigheter 
inte följer av kollektivavtal. Som huvudregel används denna 
implementeringsmetod inte på arbetsmiljöområdet, vilket beror på att 
arbetsmiljöförhållanden traditionellt sett alltid har varit föremål för 
lagstiftning i Danmark. Både i Sverige och Danmark är arbetsmiljörätten 
alltså underlagd rättslig reglering och kollektivavtalen spelar därför inte så 
stor roll på arbetsmiljörättens område som inom den övriga arbetsrätten.5

1.3 Teoretisk modell – Flexicurity 
Uttrycket flexicurity används för att beskriva en särskild mix av flexibilitet 
(flexibility) på arbetsmarknaden kombinerat med social säkerhet och 
trygghet (security). Flexicurity kan tolkas olika beroende på vilken innebörd 
man lägger dels i flexibiliteten på arbetsmarknaden och dels i den sociala 
säkerheten och tryggheten. Det är därför av intresse att genomgå flexicurity 
ur olika synvinklar. 

1.3.1 Flexicurity i EG-rätten 
Den europeiska arbetsmarknaden står inför utmaningen att kombinera en 
större flexibilitet med behovet av att skapa så stor trygghet som möjligt för 

                                                 
4 Hamilton, 2005, s.1, Kjellberg, 2003, s.346, Kristiansen, 2005, s.26, 28, 360, Sigeman, 
2001, s.19-21. 
5 Kristiansen, 2005, s.365-366. 
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alla arbetstagare. Därför står flexicurity i fokus i den grönbok som 
Kommissionen lade fram i november 2006 om hur arbetsrätten ska 
utvecklas på EU-nivå. Det finns ett behov av att ändra arbetsrätten för att 
främja flexibilitet i kombination med anställningstrygghet och minska 
segmenteringen av arbetsmarknaden. Segmenteringen har uppkommit 
genom att det ökade kravet på flexibilitet på arbetsmarknaden har gett 
upphov till att så kallade atypiska anställningsformer används allt mer. 
Därför har man på EU-nivå under en längre tid försökt att möta kravet 
genom nya anställningsformer som kombineras med minimikrav på sociala 
rättigheter för alla arbetstagare. Exempel på detta är direktiven om 
deltidsarbete och visstidsanställningar6.7

    Flexibiliteten i EG-rätten har alltså hittills bestått av ett främjande av 
atypiska anställningar, dock med vissa restriktioner, som 
diskrimineringsförbud. Den sociala säkerheten och tryggheten har främst 
bestått av ett visst harmoniserat anställningsskydd, bland annat vid 
företagsöverlåtelser och kollektiva uppsägningar samt information och 
samråd.8  
     Den nationella arbetsrätten i de flesta medlemsstaterna syftar till att 
skydda arbetstagarnas ställning på en viss arbetsplats genom exempelvis 
stränga regler för anställningsskydd. Detta leder till att arbetsmarknaden blir 
mindre dynamisk och att lagstiftningen oftast inte räcker till för att hjälpa 
arbetstagare i samband med övergångar på arbetsmarknaden, oavsett om det 
sker frivilligt eller ofrivilligt genom uppsägning. Istället för att försöka 
skydda vissa arbetstillfällen vill man därför inom EU skapa en stödram för 
anställningstrygghet med socialt skydd och aktiva åtgärder för att stödja 
arbetstagare under övergångsfaser mellan anställningar eller vid 
arbetslöshet. Tanken är att en kombination av mer flexibel 
anställningsskyddslagstiftning och väl genomtänkta stödåtgärder för 
arbetslösa, både i form av inkomstersättning och aktiva 
arbetsmarknadsåtgärder, ska utveckla arbetsrätten inom EU.9

    För att stärka arbetstagarnas och företagens anpassningsbarhet krävs det 
alltså en modernisering av arbetsrätten. Insatserna på detta område måste 
göras mot bakgrund av gemenskapens mål i fråga om full sysselsättning, 
arbetsproduktivitet och social sammanhållning. EU:s sysselsättningsstrategi 
är ett instrument för att nå målet om full sysselsättning och att 70 % av den 
totala befolkningen i arbetsför ålder inom unionen ska vara i arbete år 2010, 
men också bättre kvalitet och produktivitet i arbetet samt förstärkt social 
sammanhållning ska uppnås. Sysselsättningsriktlinjerna för perioden 2005-
2008 innebär en prioritering för att få in och behålla fler människor på 
arbetsmarknaden, öka arbetskraftutbudet och modernisera de sociala 
trygghetssystemen. Att förbättra arbetstagarnas och företagens 
anpassningsförmåga samt att öka investeringarna i humankapital genom 
bättre utbildning och färdigheter ska också prioriteras. Sammantaget ska 
flexibilitet i kombination med anställningstrygghet och minskad 

                                                 
6 Dir.97/81/EG, dir.99/70/EG. 
7 KOM (2006) 708, s.3, 6. 
8 Nielsen, 2006, s.219, 251-252. 
9 KOM (2006) 708, s.9-10. 
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segmentering av arbetsmarknaden, med hänsyn till den roll som 
arbetsmarknadens parter har, stå i fokus.10

1.3.2 Flexibilitet på arbetsmarknaden 
Ofta definieras flexibilitet på arbetsmarknaden som en motsättning till 
offentlig reglering. En fullt flexibel arbetsmarknad är en arbetsmarknad helt 
utan restriktioner genom offentlig reglering. Det finns dock olika typer av 
flexibilitet. De begrepp som används här för att förklara arbetets 
flexibilisering är introducerade av Atkinson och Meager i deras analys av 
the flexible firm11. När man pratar om flexibilitet som en del av flexicurity 
är det oftast kvantitativ (numerical) flexibilitet man syftar på. Kvantitativ 
flexibilitet står för arbetsmarknadens anpassningsförmåga i ett kort 
perspektiv genom att variera arbetsstyrkan, det vill säga möjligheten att 
anpassa antalet anställda på enskilda företag genom anställningar och 
uppsägningar samt utrymmet för anlitandet av exempelvis tidsbegränsat 
anställda eller självständiga uppdragstagare. En annan viktig dimension av 
den kvantitativa flexibiliteten är arbetstiderna, det vill säga en anpassning av 
arbetstidens längd och placering.12

    Kvalitativ (functional) flexibilitet handlar istället om rörligheten i den 
befintliga organisationen, och därmed ofta i ett längre perspektiv. Det rör sig 
om omfattningen av de anställdas arbetsskyldighet och utrymmet för 
arbetsgivaren att förändra arbetsuppgifter och omplacera anställda mellan 
olika arbetsfunktioner, ändra verksamhetens organisation och 
kompetensutveckling inom företaget.13

    Flexibiliteten på arbetsmarknaden kan också bestå av metoder för att 
skapa flexibilitet. Materiell (substantial) flexibilitet avser regelsystemets 
lösningar, så som valmöjligheten mellan olika anställningsformer som i sig 
själva är mer flexibla. Den processuella (procedural) flexibiliteten tar sikte 
på regelsystemets mekanismer för anpassning till skiftande behov, 
exempelvis möjligheten att avtala bort lagregler genom kollektivavtal och 
utrymme för förhandlingar och samråd. Graden av processuell flexibilitet är 
beroende av den rådande industrial relationsstrukturen på arbetsmarknaden. 
I både Sverige och Danmark ger industrial relationsstrukturen en stor 
möjlighet för arbetsmarknadens parter att genom kollektivavtal anpassa 
regleringen till den rådande arbetsmarknaden, som skräddarsydda lösningar 
för det man vill uppnå. Den processuella flexibiliteten leder inte automatiskt 
till en mer flexibel arbetsmarknad, utan det är istället beroende av vad 
parterna avtalar.14

    Löneflexibilitet (financial) innebär lönernas reaktion på ändringar i utbud 
och efterfrågan på arbetskraft på arbetsmarknaden, och är därför också ett 
sätt att mäta flexibilitet på.15

                                                 
10 KOM (2006) 708, s.3, Rådets beslut 2005/600/EG. 
11 Numhauser-Henning, 1993, s.260, 264 (Atkinson och Meager, Changing Work Patterns, 
How companies achieve flexibility to meet new work needs, London 1986). 
12 Bredgaard, 2005, s.21-23, Numhauser-Henning, 1997, s.101-102. 
13 Bredgaard, 2005, s.21-23, Numhauser-Henning, 1997, s.102. 
14 Numhauser-Henning, 1997, s.104. 
15 Bredgaard, 2005, s.21-23. 
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1.3.3 Flexicurity i Danmark 
I Danmark har arbetstagarorganisationerna, i motsats till i Sverige, valt att 
prioritera flexibiliteten på arbetsmarknaden högre än omfattande regler 
kring anställningstrygghet, dock utan att göra avkall på övrig social 
trygghet. Därför får den danska arbetsmarknaden ofta stå som ett lyckat 
exempel på flexicurity. Den danska arbetsmarknaden uppmärksammas 
också inom EU för att man i Danmark på ett framgångsrikt sätt har lyckats 
kombinera en hög grad av flexibilitet i anställningsförhållanden med en hög 
grad av trygghet för individen.16

    Det danska exemplet på flexicurity används alltså för att beskriva den 
särskilda mixen av kvantitativ flexibilitet på arbetsmarknaden kombinerat 
med social säkerhet och en aktiv arbetsmarknadspolitik med rättigheter och 
skyldigheter för arbetslösa, den så kallade golden triangle of flexicurity. 
Flexibiliteten består främst av regler som gör det lätt att anställa och säga 
upp arbetskraft. Arbetsgivare i Danmark har, i jämförelse med svenska 
arbetsgivare, särskilt lätt för att säga upp anställda när ekonomin går dåligt 
och nyanställa när det går bra, vilket främst beror på avsaknaden av ett 
starkt lagstadgat anställningsskydd och turordningsregler. Säkerheten består 
istället av arbetstagarnas rätt till hög arbetslöshetsersättning när de blir 
uppsagda, samt en aktiv arbetsmarknadspolitik som säkrar att alla arbetslösa 
får erbjudande om jobb och kompetenshöjande åtgärder, såsom 
vidareutbildningar. Arbetslöshetsersättningen och den aktiva 
sysselsättningspolitiken är alltså arbetstagarnas kompensation för att de lätt 
kan sägas upp och avsaknaden av en stark anställningstrygghet. 
Arbetsgivarna har därför en flexibel arbetsstyrka och arbetstagarna har ett 
socialt skyddsnät om de skulle bli arbetslösa. De flexibla anställnings- och 
uppsägningsreglerna leder också till att atypiska anställningar, exempelvis 
tidsbegränsade anställningar, och anlitande av självständiga uppdragstagare 
inte används särskilt ofta i Danmark.17

    De tre delarna i den danska flexicurity är ömsesidigt beroende av 
varandra. Om inte utbildningsmöjligheterna är tillräckligt goda, kommer 
inte arbetsmarknaden bli tillräckligt flexibel. Om arbetstagarna upplever att 
den ekonomiska tryggheten är för svag vid arbetslöshet, kommer de att 
kräva starkare anställningstrygghet.18  

 
Figur: The golden triangle of flexicurity.19

                                                 
16 Helmbring, 2006, s.14. 
17 Bredgaard, 2005, s.7, Westerlund, 2006, s.6. 
18 Westerlund, 2006, s.6. 
19 Madsen, 2002, s.3. 
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1.4 Disposition 
Uppsatsen inleds med en genomgång av EU:s kompetens på 
arbetsmiljöområdet och arbetsmiljöregleringen inom den sociala 
dimensionen på EU-nivå, för att på så vis lägga en bakgrund till de 
nationella svenska och danska arbetsmiljöreglerna (kapitel 2). Vidare utreds 
arbetsmiljöansvaret i Sverige respektive Danmark med en genomgång av 
nationell rätt i respektive land (kapitel 3-4). Avslutningsvis framhävs 
skillnaderna i en komparativ analys av de svenska och de danska reglerna i 
ljuset av EG-rätten, för att sedan belysas med hjälp av flexicurity (kapitel 5). 
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2 EU och arbetsmiljörätten 
Det arbetsmiljörättsliga området skiljer sig från det övriga arbetsrättsliga 
området genom heltäckande EU-reglering. Både den svenska och danska 
arbetsmiljöregleringen måste därför ses i ljuset av EU-regleringen på 
området.20

2.1 EU:s kompetens 
EU intresserar sig för arbetsmiljö i två sammanhang, dels när det gäller den 
sociala dimensionen av den inre marknaden och dels när det gäller den 
ekonomiska dimensionen och den fria rörligheten av varor och tjänster. Det 
var först genom Enhetsakten 1989 som rådet gavs särskild 
lagstiftningskompetens på arbetsmiljöområdet. De arbetsmiljödirektiv som 
tidigare antagits hade haft stöd i den allmänna kompetens som ges i artikel 
94 Romfördraget.21

    På den ekonomiska dimensionens område har EU kompetens att 
totalharmonisera regleringen för den inre marknaden och avskaffandet av 
hindren för fri rörlighet för varor, personer, tjänster och kapital mellan 
medlemsstaterna, enligt Romfördragets artikel 3 samt artiklarna 94-95. Det 
rör sig här om regler som riktar sig till producenter, importörer och liknande 
och behandlar exempelvis tekniska hjälpmedel, maskiner, farliga ämnen och 
material, så kallade produktdirektiv. EG-rättsakter inom den ekonomiska 
dimensionen är utformade så att strängare nationella krav inte får införas, 
eftersom detta skulle kunna innebära hinder för fri rörlighet av varor. 
Arbetsmiljöområdet är därför speciellt på så sätt att EU inte bara vidtar 
regler med syfte att skydda arbetstagarna, utan också med marknadsmässigt 
syfte. Enligt Romfördragets artikel 95 kan rådet med kvalificerat flertal 
vidta regler som är nödvändiga för den inre marknadens upprätthållande. 
Den totalharmoniserade marknadsregleringen innebär alltså att 
medlemsstaterna inte får införa strängare regler, dock med undantag för den 
så kallade arbetsmiljögarantin i artikel 95.4. Arbetsmiljögarantin innebär att 
medlemsstaterna kan fastsätta mer vidgående krav om det är begrundat i 
väsentliga arbetsmiljömässiga intressen. Det får dock inte vara ett medel för 
att begränsa den fria rörligheten.22

    Den sociala dimensionen av arbetsmiljörätten har som syfte att skydda 
arbetstagarna genom bestämmelser som reglerar arbetsgivarens förhållande 
till sina anställda, så kallade arbetsplatsdirektiv. Grunden till den sociala 
dimensionen av arbetsmiljörätten lades genom den sociala stadgan som 
antogs på EG:s toppmöte 1989. Stadgan är inte juridiskt bindande utan 
närmast att se som en politisk viljeförklaring med moraliska förpliktelser. 
Stadgan tar bland annat upp hälsa och säkerhet på arbetsplatsen och i 
kommissionens tillhörande handlingsprogram för att genomföra stadgan 
                                                 
20 Kristiansen, 2005, s.362. 
21 Nielsen, 2006, s.349, Nyström, 1999, s.231. 
22 Kristiansen, 2005, s.364, Nielsen, 2006, s.349, Nyström, 1999, s.233, 235, Sigeman, 
2001, s.154. 
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valdes arbetsmiljöområdet ut som ett av de områden som man ansåg var 
mest angeläget att få till stånd direktiv på så snabbt som möjligt.23

    Arbetsplatsregler, som direkt reglerar förhållandena på arbetsplatsen, 
utfärdades före Amsterdamfördraget främst genom artikel 118a. Efter 
Amsterdamfördragets ikraftträdande motsvaras artikel 118a av den nya 
artikel 137. Enligt Romfördragets artikel 137 har rådet endast kompetens att 
anta minimidirektiv på den sociala dimensionens område för att förbättra 
arbetsmiljön för att skydda arbetstagarnas hälsa och säkerhet. Direktiven 
antas genom kvalificerad majoritet efter ikraftträdandet av Enhetsakten 
1987, som bland annat innehöll en revidering av beslutsreglerna. 
Minimiregleringen på EU-nivå gör det möjligt för medlemsstaterna att säkra 
ett bättre arbetstagarskydd på nationell nivå.24

    Arbetsplatsdirektiv kan ha ett nära samband med hinder för den fria 
rörligheten. I EG-domstolens Italiana Petroli-dom avgjordes Italiens 
genomförande av direktivet om cancerframkallande ämnens lovlighet med 
EG-rätten. Enligt den italienska lagstiftningen ställdes högre krav på 
arbetsgivare om att undvika och minska cancerframkallande ämnen än vad 
som ställs i direktivets artikel 5. Trots att de strängare kraven även 
omfattade leverantörer av dessa ämnen, menade domstolen att eftersom det 
röde sig om ett arbetsmiljödirektiv, antaget med stöd av artikel 118a (nu 
artikel 137), och därför minimiregler fanns inte hinder mot att strängare 
nationella bestämmelser infördes. EG-domstolen tog alltså inte hänsyn till 
den indirekta påverkan på den fria rörligheten av varor som den italienska 
lagstiftningen fick.25

    På den sociala dimensionens område spelar den sociala dialogen en stor 
roll. Enligt artikel 138 ska kommissionen främja samråd mellan 
arbetsmarknadens parter på gemenskapsnivå. Före Enhetsakten hade 
arbetsmarknadens parter, förhandlingar och kollektivavtal en tillbakadragen 
roll inom EU. Nu har arbetsmarknadens parter en möjlighet att ingå 
avtalsbundna relationer och europeiska kollektivavtal, enligt artikel 139. 
Kollektivavtalen kan genomföras genom direktiv, exempelvis 
deltidsdirektivet26, som syftar till att genomföra ramavtalet om deltidsarbete 
mellan UNICE, CEEP och EFS. Arbetsmarknadens parter har formellt sett 
fått en stark ställning inom gemenskapen, bland annat genom möjligheten 
att blockera en fråga för planerad reglering i samband med försök att 
förhandla fram ett avtal. Ändå har de fackliga organisationerna inom EU 
inte den betydelsefulla roll som arbetsmarknadens parter har i Sverige och 
Danmark.27

    Enligt artikel 137 har EU alltså endast kompetens att vidta minimidirektiv 
och inte totalharmoniserande förordningar som enligt artikel 95. Den inre 
marknadens harmonisering har dock lett till vissa sociala bestämmelser, 
exempelvis Förordning 1612/68 om arbetskraftens fria rörlighet inom 
gemenskapen och Förordning 1408/71 om tillämpningen av systemen för 
social trygghet när anställda med flera flyttar inom gemenskapen. Dessa 

                                                 
23 Nyström, 1999, s.74-75. 
24 Nielsen, 2006, s.350, Nyström, 1999, s.51, 235-236. 
25 Mål C-2/97 Societá Italiana Petroli SpA mot Borsana Srl. 
26 Dir.97/81/EG. 
27 Nielsen, 2006, s.73-74, Nyström, 1999, s.71, 255. 
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förordningar har betydelse på arbetsmiljöområdet genom kopplingen till 
arbetsskadeförsäkringen.28

    På den sociala dimensionens område har EU vidtagit många direktiv om 
arbetsmiljö. Det viktigaste är arbetsmiljödirektivet29 som utfärdades med 
stöd i artikel 118a och innehåller allmänna bestämmelser om arbetsmiljön. 
Det är också vidtaget en rad särdirektiv inom arbetsmiljödirektivets ramar 
samt fristående arbetsmiljödirektiv. Många arbetsmiljöregler innehåller en 
formulering som hänvisar till att de fastslagna rättigheterna gäller i 
överensstämmelse med de kriterier för att uppnå och tilldela rättigheterna 
som är fastsatt i nationell lagstiftning och praxis. Denna typ av 
bestämmelser ger medlemsstaterna möjlighet för att anpassa reglerna mer 
flexibelt till de existerande nationella arbetsmiljöreglerna. Smidigheten i 
regleringen som eftersträvas genom att hänvisa till nationell lagstiftning och 
praxis innebär dock inte att medlemsstaterna kan reducera den miniminivå 
som fastställs i direktivet. Det finns däremot inget hinder mot att en 
medlemsstat upprätthåller strängare säkerhetskrav än de som föreskrivs i 
direktiven.30   

2.2 Arbetsmiljöreglering inom den sociala 
dimensionen 

Den centrala arbetsmiljöregleringen på den sociala dimensionens område 
består av arbetsmiljödirektivet31. Direktivet är utformat som ett ramdirektiv 
med överordnade arbetsmiljörättsliga principer på EU-nivå. Direktivets 
syfte är att initiera åtgärder för att främja förbättringar av arbetstagarnas 
säkerhet och hälsa i arbetet, utan hänsynstagande till rent ekonomiska 
intressen. För att uppnå syftet innehåller direktivet allmänna principer för att 
förebygga yrkesbetingade risker, för arbetarskydd, för att eliminera 
riskfaktorer och faktorer som kan förorsaka olycksfall, för information och 
samråd samt utbildning av arbetstagare och deras representanter. Direktivet 
gäller för alla privata och offentliga verksamheter med undantag för särskild 
offentlig verksamhet som kommer i konflikt med direktivet, exempelvis 
försvaret och polisen.32

    Huvudregeln i direktivet är artikel 5, som pålägger arbetsgivare en 
skyldighet att svara för att arbetstagarnas säkerhet och hälsa tryggas i alla 
avseenden som är förbundna med arbetet. Enligt direktivets artikel 3 
definieras arbetstagare som alla personer som är anställda av en arbetsgivare 
och arbetsgivare definieras i sin tur som fysisk eller juridisk person som står 
i ett arbetsgivarförhållande till en arbetstagare och har ansvar för ett företag 
eller en verksamhet. Arbetsmiljödirektivet skärper de krav som ställs på 
arbetsgivare väsentligt i jämförelse med de krav som ställs på exempelvis 
producenter och importörer enligt de regler som härstammar från 
kompetensen i artikel 95 i Romfördraget. Även i jämförelse med 

                                                 
28 Nielsen, 2006, 359. 
29 Dir.89/391/EEG. 
30 Kristiansen, 2005, s.364, Nielsen, 2006, s.364-365, Sigeman, 2001, s.154. 
31 Dir.89/391/EEG. 
32 Kristiansen, 2005, s.365, Nielsen 2006, s.368, Nyström, 1999, s.239. 
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arbetsgivarens skyldigheter som följer av nationell rätt i de flesta EU-länder 
är kraven skärpta. Arbetsgivaren har enligt direktivets artikel 6 bland annat 
en skyldighet att undvika, utvärdera och bekämpa risker, anpassa arbetet till 
de enskilda arbetstagarna, ta hänsyn till den tekniska utvecklingen, ersätta 
farliga ämnen med ofarliga eller mindre farliga, ge tillräckliga instruktioner 
och utveckla en enhetlig övergripande policy för arbetsmiljöfrågor. 
Artiklarna 5 och 6 kompletteras av en rad mer specifika regler om hälsa och 
säkerhet i direktivet.33

    Medlemsstaterna ska enligt artikel 4 vidta tillräckliga åtgärder för att 
säkerställa att arbetsgivare och arbetstagare omfattas av lagar och andra 
författningar som behövs för att genomföra direktivets bestämmelser i 
praktiken på nationell nivå. Det gäller särskilt för att säkerställa kontroll och 
tillsyn.34

    Direktivets artikel 16 medför en möjlighet för rådet att anta särdirektiv på 
en rad olika områden som anges i direktivets bilaga för att komplettera de 
generella reglerna ytterligare. Dessa särdirektiv får inte underbygga 
direktivets minimikrav. Flera särdirektiv har vidtagits och de rör områden 
som arbetsplatsens inredning, arbetsutrustning, personlig skyddsutrustning, 
arbete vid bildskärm, skydd mot cancerframkallande ämnen och skydd för 
gravida arbetstagare. Även arbetsmiljödirektiv med en mer självständig 
karaktär i förhållande till arbetsmiljödirektivet har vidtagits, exempelvis 
arbetstidsdirektivet35.36

    Arbetstidsdirektivets giltighet har varit uppe till prövning i EG-domstolen 
i målet Storbritannien mot rådet. Storbritannien menade att 
arbetstidsdirektivet, som antogs med stöd av artikel 118a (nu artikel 137) 
skulle förklaras ogiltigt, eftersom direktivets syfte inte var att skydda 
arbetstagarnas hälsa och säkerhet, utan mera hade karaktären av att förbättra 
arbetstagarnas allmänna levnads- och arbetslivsförhållanden. Därför skulle 
direktivet ha grundats på artikel 100 (nu artikel 94) eller artikel 235 (nu 
artikel 308), som kräver enhällighet vid antagandet. Domstolen gjorde dock 
en vidsträckt tolkning av begreppet hälsa och säkerhet i artikel 118a och 
menade att det inte fanns något som tydde på en restriktiv tolkning. 
Arbetstidsdirektivet ansågs alltså ha till övergripande syfte att skydda 
arbetstagarnas hälsa och säkerhet.37

                                                 
33 Kristiansen, 2005, s.365, Nielsen, 2006, s.369, 375-376, Nyström, 1999,s.239-240. 
34 Nielsen, 2006, s.369. 
35 Dir.93/104/EG. 
36 Kristiansen, 2005, s.365, Nielsen, 2006, s.376, Nyström, 1999, s.241-242. 
37 Mål C-84/94 Storbritannien mot rådet. 
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3 Sverige 

3.1 Inledning 
Redan på slutet av 1800-talet fick Sverige skyddslagstiftning för 
arbetstagare, Yrkesfarelagen. Den moderna arbetarskyddslagstiftningen kom 
genom 1912 års och 1949 års arbetarskyddslag. Dagens arbetsmiljölag 
trädde ikraft 1978 och reviderades sedan omfattande 1991. 1991 skärptes 
bland annat arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljön och 
rehabiliteringsarbetet. Arbetsmiljölagstiftningen avser inte bara skydd mot 
risker i arbetet, utan syftar till att positivt verka för en god arbetsmiljö och 
trivsel i arbetet. Enligt kap.1 § 1 AML är lagens ändamål att förebygga 
ohälsa och olycksfall i arbetet samt att även i övrigt uppnå en god 
arbetsmiljö. Utvecklingen har alltså gått från arbetarskyddslagstiftning, som 
syftade till att skydda de enskilda arbetstagarna, exempelvis kvinnor och 
barn i industrin, till ett mer allmänt syfte.38

    Arbetsmiljöregleringen i Sverige utgörs av arbetsmiljölagen (AML), 
arbetsmiljöförordningen (AMF) och Arbetsmiljöverkets föreskrifter och råd. 
Arbetsmiljölagen kompletteras av arbetsmiljöförordningen som 
huvudsakligen tar upp skyddsorganisation, Arbetsmiljöverkets rätt att 
meddela föreskrifter, anmälan av arbetsskador och förvaring av 
handlingar.39

    Arbetsmiljöverket är den statliga myndighet som utför kontroll, men 
också positiv verksamhet för en god arbetsmiljö. Arbetsmiljöverket ersatte 
Arbetarskyddsstyrelsen och Yrkesinspektionen 2001. Enligt kap.7 AML har 
Arbetsmiljöverket makt att ingripa som tillsynsmyndighet i konkreta fall 
samt utfärda förelägganden eller förbud som behövs för att framtvinga 
efterlevnaden. Dessa kan förenas med vite. Arbetsmiljöverket har också 
kompetens att utfärda föreskrifter, efter bemyndigande av regeringen enligt 
kap.4 AML. Arbetsmiljöverket kan föreskriva förhandsgodkännande, 
särskilda villkor eller förbud för särskilda branscher, arbetsprocesser, 
arbetsmetoder och anläggningar samt för användning av olika ämnen. 
Arbetsmiljöverkets föreskrifter och råd avser också områden som 
ensamarbete, personlig skyddsutrustning, arbetsanpassning och 
rehabilitering.40

    När det gäller arbetsgivarens rehabiliterings- och omplaceringsansvar 
kompletteras arbetsmiljöregleringen av Lagen om allmän försäkring (AFL) 
och Lagen om anställningsskydd (LAS). Straffansvaret vid brott mot 
arbetsmiljölagstiftningen regleras inte bara i AML utan också i Brottsbalken 
(BrB), Lag om företagsbot och Skadeståndslagen (SkL). Vid arbetsskada får 
Lag om arbetsskadeförsäkring (LASF) och kollektivavtal om 
trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) betydelse för arbetstagarens rätt 

                                                 
38 Adlercreutz, 2003, s.204, Hellberg, 2005, s.13, Zanderin, 2005, s.15-16. 
39 Sigeman, 2001, s.153, Zanderin, 2005, s.19-20. 
40 Adlercreutz, 2003, s.205, Hellberg, 2005, s.9, Sigeman, 2001, s.153. 
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till ersättning, liksom Lagen om allmän försäkring (AFL) och Lag om 
sjuklön.41

3.2 Förebyggande arbetsgivaransvar 
enligt Arbetsmiljölagen 

Arbetsmiljölagens syfte är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt 
att i övrigt uppnå en god och tillfredsställande arbetsmiljö. Varje 
verksamhet där arbetstagare utför arbete åt en arbetsgivare omfattas av 
lagen, med undantag för skeppstjänst och arbete i arbetsgivarens hushåll. I 
kap.2 § 1 AML sägs att arbetsmiljön ska vara tillfredsställande med hänsyn 
till arbetets natur och samhällets sociala och tekniska utveckling. Det 
innebär att arbetsmiljön ska utformas, inte bara utifrån en miniminivå 
avseende det förebyggande syftet, utan också med hänsyn till mänskliga 
behov samt att arbetsmiljön förbättras i takt med de möjligheter 
utvecklingen ger. En god arbetsmiljö uppnås genom en utformning av 
teknik och arbete så att inte fysiska eller psykiska belastningar uppstår, 
hänsynstagande till arbetstider och löneformer, skapande av variation, social 
kontakt, samverkan och personlig och yrkesmässig utveckling samt 
arbetstagarinflytande i utformningen av arbetsmiljön. Arbetstagarna ska 
därför ges möjlighet att medverka i utformningen av sin egen 
arbetssituation. När man ställer krav till arbetsmiljön ska hänsyn också tas 
till arbetets natur, vilket betyder att kraven på arbetsmiljön ska anpassas 
efter olika arbetsuppgifters art och ändamål. Arbetsförhållandena ska även 
anpassas till människors förutsättningar i fysiskt och psykiskt avseende. I 
kap.2 AML redovisas fysiska och psykosociala arbetsmiljöförhållanden som 
är viktiga för att uppnå en god arbetsmiljö, exempelvis luft-, ljus- och 
ljudförhållanden, maskiner och kemiska ämnen. Dessa utgör endast 
grundläggande regler och preciseras därför närmare genom 
Arbetsmiljöverkets föreskrifter.42

    I kap.2 AML anges de allmänna krav som ställs på arbetsförhållandena 
och arbetsmiljön. Bland annat ska arbetet planläggas och anordnas så att det 
kan utföras i en sund och säker miljö, arbetslokalen ska vara inredd så att 
den är lämplig från arbetsmiljösynpunkt och arbetshygieniska förhållanden, 
såsom luft, ljud och ljus, och skyddsåtgärder ska vara tillfredsställande. 
Maskiner, redskap och andra tekniska anordningar ska vara beskaffade och 
användas på ett sätt som ger betryggande säkerhet mot ohälsa och 
olycksfall. Farliga ämnen får endast användas under förhållanden som ger 
betryggande säkerhet och arbetsgivaren har en skyldighet att personlig 
skyddsutrustning tillhandahålls om betryggande säkerhet inte annars kan 
uppnås.43

    Huvudansvaret för arbetsmiljön ligger på arbetsgivaren och kan i första 
hand sägas vara ett skyddsansvar. Ansvaret för arbetsmiljön ska, enligt 
kap.3 § 1 AML, tillämpas med beaktande av kraven på arbetsmiljöns 
                                                 
41 Günzel, 2003, s.45, 61, Sigeman, 2001, s.160, Zanderin, 2005, s.194. 
42 Adlercreutz, 2003, s.205, Gullberg, 2001, s.57, 59, Hellberg, 2005, s.21-22, Sigeman, 
2001, s.154, 157, Zanderin, 2005, s.22. 
43 Hellberg, 2005, s.18-19. 
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beskaffenhet för att uppnå en god arbetsmiljö enligt kap.2, det vill säga 
bestämmelserna i kap.2 och föreskrifter från Arbetsmiljöverket ger det 
närmare innehållet i arbetsgivarens ansvar. Arbetsgivaren ska integrera 
arbetsmiljöfrågorna med produktionen i verksamheten så att 
arbetsmiljöfrågorna inte blir en utanförstående del. Arbetsgivarens 
arbetsmiljöansvar är främst reglerat i kap.3 §§ 2-3. Ansvaret gäller 
huvudsakligen skyddet för arbetstagare som är anställda i verksamheten. De 
insatser som arbetsgivaren måste vidta för att förbättra arbetsmiljön får inte 
vara orimliga i förhållande till de resultat som kan uppnås. Det föreligger 
därför ett avvägningsproblem mellan kravet på en god arbetsmiljö och i 
första hand ekonomiska intressen. I princip ska dock ingen hänsyn tas till 
arbetsgivarens ekonomiska situation. Tanken är att kostnaderna för 
arbetsmiljön är en del av produktionskostnaderna.44

     Enligt kap.3 § 1a ska arbetsgivaren samverka med arbetstagarna för att 
åstadkomma en god arbetsmiljö. För att uppfylla detta krav ska 
arbetsgivaren utforma en skyddsorganisation i enlighet med kap.6 AML. 
Samverkan i arbetsmiljöfrågor regleras inte bara genom lag, utan också 
genom kollektivavtal. Kollektivavtalen kan bland annat föreskriva att man 
ska slå ihop arbetsmiljöfrågor och medbestämmandefrågor i ett lokalt 
samverkansorgan, så kallade Samverkansavtal. Huvudregeln om samverkan 
i kap.3 § 1a AML, kompletteras av kap.6 § 1, som stadgar att arbetsgivaren 
och arbetstagarna ska bedriva en på lämpligt sätt organiserad 
arbetsmiljöverksamhet. På arbetsplatser med minst fem anställda eller om 
arbetsförhållandena kräver det, exempelvis när det är uppenbart att arbetet 
medför stor hälsorisk, ska det utses ett skyddsombud. I första hand ska 
skyddsombudet utses av den lokala arbetstagarorganisation som har 
kollektivavtal med arbetsgivaren. Om det inte finns en sådan organisation 
ska skyddsombudet utses av arbetstagarna. Skyddsombudens grundläggande 
uppgifter är, enligt kap.6 § 4, att företräda arbetstagarna i arbetsmiljöfrågor 
och att verka för en tillfredsställande arbetsmiljö. Skyddsombudet ska också 
bevaka och vidta åtgärder inom sitt skyddsområde för att förhindra 
olycksfall och ohälsa. En av skyddsombudets viktigaste uppgifter är att delta 
i planeringen vid införande av exempelvis ändringar i lokaler, anordningar, 
arbetsprocesser eller metoder, som kan påverka arbetsmiljön. För att 
skyddsombuden ska kunna utföra sina uppgifter har de rätt att få tillgång till 
handlingar och upplysningar om förhållanden som kan påverka 
arbetsmiljön.45

    Är det fler än 50 anställda på en arbetsplats eller om arbetstagarna begär 
det, ska arbetsgivaren enligt kap.6 § 8 se till att det finns en skyddskommitté 
med representanter för arbetsgivaren och arbetstagarna. Skyddskommittén 
är alltså partssammansatt, vilket betyder att minst en ska representera 
arbetsgivarsidan och därför vara i företagsledande ställning. Även 
representanter från arbetstagarorganisationen och skyddsombuden ska ingå i 
skyddskommittén. De grundläggande uppgifterna anges i kap.6 § 9. 
Skyddskommittén ska bland annat delta i planeringen av arbetsmiljöarbetet, 
                                                 
44 Adlercreutz, 2003, s.205, Cedergren, 2005, s.89, Gullberg, 2001, s.88-89, Günzel, 2003, 
s.41, Hellberg, 2005, s.33, Zanderin, 2005, s.23. 
45 Cedergren, 2005, s.104, 109, Gullberg, 2001, s.88, 176, 182-183, 189, Hellberg, 2005, 
s.66-67, Iseskog, 2002, s.276-277. 
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följa utvecklingen i frågor om förebyggande arbetsmiljöarbete, verka för 
tillfredsställande arbetsmiljöförhållanden och delta i anpassnings- och 
rehabiliteringsverksamheten. Ansvaret för arbetsmiljön och även för de 
uppgifter som skyddskommittén har ligger dock hos arbetsgivaren, som har 
det fulla ansvaret för att arbetsmiljöfrågorna drivs på ett ändamålsenligt sätt. 
Skyddskommitténs arbete ger dock en större press på arbetsgivaren att leva 
upp till sitt ansvar. Enligt kap.6 § 10 får skyddsombud inte hindras att 
fullgöra sina uppgifter eller ges försämrade arbetsförhållanden eller 
anställningsvillkor på grund av sitt uppdrag. Skyddsombuden omfattas 
också av det allmänna anställningsskyddet i § 7 LAS. Det är inte saklig 
grund för uppsägning att skyddsombudet har utövat sin verksamhet. Detta 
gäller även medlemmarna i skyddskommittén, enligt kap.6 § 15 AML.46

    Enligt kap.3 § 2 AML har arbetsgivaren en skyldighet att vidta alla 
åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagarna utsätts för ohälsa 
och olycksfall. Detta skyddsansvar, som innebär att arbetsgivaren aktivt ska 
skydda arbetstagarnas hälsa genom att undanröja risker i arbetsmiljön, 
innebär att arbetsgivaren har en aktivitetsplikt. Arbetsgivarens ansvar 
omfattar, enligt kap.3 § 2a, att systematiskt planera, leda och kontrollera 
verksamheten så att den uppfyller kraven på en god arbetsmiljö. Paragrafen 
reglerar arbetsgivarens ansvar för systematiskt arbetsmiljöarbete, och det 
krävs av arbetsgivaren för att uppfylla detta krav att han beskriver mål och 
medel för arbetsmiljöarbetet, så kallat arbetsmiljöpolicy. Det innebär också 
att arbetsgivaren har ett visst undersökningsansvar, som uppfylls genom 
utredningar av arbetsskador samt undersökningar och åtgärdande av risker. 
Undersökningsplikten innebär också att arbetsgivaren ska bevaka de 
anställdas hälsotillstånd. Enligt § 2a ska arbetsgivaren även dokumentera 
arbetsmiljön och arbetsmiljöarbetet genom handlingsplaner samt organisera 
anpassnings- och rehabiliteringsarbete. Eftersom kraven på en god 
arbetsmiljö är dynamiska och ändras i takt med den sociala och tekniska 
utvecklingen bör handlingsplanerna omfatta långsiktiga åtgärder, men också 
åtgärder som föranleds av arbetsolycksutredningarna och riskanalyserna. 
Handlingsplanerna ska upprättas i samarbete med arbetstagarna och 
skyddsombuden.47  
    Enligt kap.3 § 2b ska arbetsgivaren inrätta företagshälsovård om det krävs 
på grund av verksamhetens art och förhållanden. Arbetsgivaren ska vidare 
se till att arbetstagarna får god kännedom om förhållandena i arbetet och de 
risker som är förenade med arbetet samt att de har den utbildning som 
behövs för att undgå riskerna, kap.3 § 3. God utbildning för 
arbetsuppgifterna och omfattande introduktion och instruktion är viktigt för 
det förebyggande arbetet. Utbildningen kan både vara teoretisk och praktisk. 
I samband med att arbetstagarna ska ha god kännedom om riskerna med en 
viss maskin eller visst redskap krävs också att arbetstagarna vet vilka skydd 
som finns och hur de används. Vissa arbetsuppgifter är av sådan art att man 
måste ha särskild kunskap för att få utföra dem. Sådana kompetenskrav 
meddelas genom föreskrifter från Arbetsmiljöverket. Arbetsgivaren har 
                                                 
46 Cedergren, 2005, s.105, 111, Gullberg, 2001, s.195-196, 199-202, Hellberg, 2005, s.71-
72, Iseskog, 2002, s.274-275. 
47 Cedergren, 2005, s.89, Gullberg, 2001, s.92, 94-95, Günzel, 2003, s.39-40, Zanderin, 
2005, s.23. 
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ansvar för att den som utför dessa arbetsuppgifter har den kompetens som 
krävs.48

3.3 Ansvarssubjekt 
Arbetsgivaren har alltså huvudansvaret för arbetsmiljön enligt kap.3 § 2 
AML, som stadgar att arbetsgivaren ska vidta alla åtgärder som behövs för 
att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall, men även 
arbetstagare, tillverkare, importörer, överlåtare av maskiner och andra 
aktörer har ett ansvar för arbetsmiljön, kopplat till deras verksamhet.49

    Arbetsgivaren i arbetsmiljöhänseende i ett privat företag, exempelvis ett 
aktiebolag är bolagets styrelse. I en kommun är det de operativa nämnderna 
och i de statliga förvaltningarna är det myndigheternas styrelse som är de 
ansvariga arbetsgivarna. Styrelser och nämnder delegerar dock ansvaret till 
högste operative chef eller VD, förvaltningschef respektive generaldirektör. 
Denne kan i sin tur delegera det arbetsmiljöansvar som är kopplat till olika 
arbetsuppgifter till respektive enhetschef. Arbetsgivaren kan alltså 
organisera sin verksamhet så att han genom att delegera arbetsuppgifter till 
sina underställda chefer blir fri från arbetsmiljöansvaret. För att 
arbetsgivaren ska kunna gå fri från ansvar förutsätts att arbetsgivaren varken 
vid val av person vid delegeringen, genom bristande tillsyn eller på annat 
sätt har varit försumlig. Arbetsmiljöansvaret finns alltid kvar hos den högsta 
ledningen om det inte uttryckligen har delegerats. Delegation av 
arbetsuppgifter på arbetsmiljöområdet kan ibland vara praktiskt nödvändigt 
för att de ska kunna utföras på ett enkelt och effektivt sätt.50

    För att ett allmänt ansvar för arbetsmiljö och säkerhet ska föreligga för 
underställda chefer behöver det dock inte föreligga någon uttrycklig 
delegation. För att delegationen ska få betydelse i rättsligt hänseende är det 
däremot viktigt att det vid delegeringen av arbetsmiljöansvaret klargörs vem 
som i olika avseenden bär ansvaret för att lagstiftningen följs. 
Förutsättningarna för att straffansvaret ska kunna läggas på den person som 
arbetsmiljöansvaret har delegerats till är till att börja med att det föreligger 
ett klart behov av ansvarsdelegering på företaget, exempelvis att 
arbetsplatsen är för stor eller arbetet kräver särskild sakkunskap som VD 
eller motsvarande inte har. Därför ska personen till vilken ansvaret 
delegerats ha tillräckliga kunskaper och erfarenhet av arbetet och dess faror. 
Personen ska också ha en självständig ställning i förhållande till sina chefer 
och tillräckliga beslutsbefogenheter för att kunna vidta de åtgärder som 
behövs för att uppfylla arbetsmiljökraven. Slutligen måste det stå klart till 
vem delegationen har skett. Är delegationen och ansvarsfördelningen oklar 
faller arbetsmiljöansvaret inom ledningens ansvarsområde.51

                                                 
48 Cedergren, 2005, s.90-91, Gullberg, 2001, s.101-102, Günzel, 2003, s.39-40, 42, 
Zanderin, 2005, s.23. 
49 Hellberg, 2005, s.36, 41, Iseskog, 2002, s.295, Zanderin, 2005, s.23. 
50 Cedergren, 2005, s.96-97, Gullberg, 2001, s.241, Günzel, 2003, s.61, Sigeman, 2001, 
s.159, Zanderin, 2005, s.24. 
51 Prop.1976/77:149, s.373, Günzel, 2003, s.62-63, Iseskog, 2002, s.290, Zanderin, 2005, 
s.41. 
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    I NJA 1991 s.247 hade en betongarbetare klämts till döds av en 
transportvagn på vilket säkerhetsanordningen var satt ur funktion. Frågan 
var om den avlidnes förman, genom att inte kontrollera 
säkerhetsanordningen, hade gjort sig skyldig till sådan försummelse som 
föranleder ansvar för vållande till annans död. Att sätta en skyddsanordning 
ur bruk är straffbart enligt kap.8 § 2 AML, men i detta fall kunde det inte 
klargöras vem som hade gjort detta. Den omständighet att en sådan straffbar 
handling begåtts utesluter inte att även underlåtenhet att kontrollera 
skyddsanordningen föranleder straffansvar. Förmannen hade ansvar för 
produktionen i den fabrikshall som olyckan skedde, men någon uttrycklig 
delegering av arbetsmiljöansvaret hade inte skett. Trots detta kan det följa 
med en arbetsuppgift att man har ett visst ansvar för säkerheten. Frågan var 
alltså om förmannen på grund av sin ställning, och därmed sina 
arbetsuppgifter, hade haft ett särskilt ansvar för säkerheten. Förmannens 
uppgift var att leda och fördela arbetet inom sitt arbetslag samt att utöva 
tillsyn. I detta ansåg domstolen att det ligger en skyldighet att ge 
nödvändiga instruktioner om arbetet och olycksrisker. Det ansågs också att 
en förman ska ingripa om han får veta att det föreligger fel eller brister i 
skyddsanordningar. Domstolen menade dock att det inte kunde anses att 
förmannen hade brustit i sitt ansvar som förman genom att inte övervaka 
arbetstagaren, eftersom denne var kvalificerad och rutinerad, kände väl till 
transportvagnen och riskerna med arbetet. Förmannen hade inte fått 
kännedom om att säkerhetsanordningen var satt ur funktion och i 
avsaknaden av särskilda instruktioner (delegering) ansåg domstolen att 
förmannen inte hade ansvar för att löpande kontrollera att 
säkerhetsanordningarna fungerade. Förmannen frikändes därför från ansvar 
för vållande till arbetstagarens död.52

    I NJA 1993 s.245 friades en chef för gatukontorets avdelning för teknisk 
service från straffansvar för en fallolycka vid ombyggnadsarbete, bland 
annat för att han hade haft fog för att förutsätta att en platschef skulle 
bevaka arbetsmiljöfrågorna. Chefen friades trots att en uttrycklig delegering 
till platschefen inte hade skett.53

    Se också NJA 2004 s.126, som refereras i kapitel 3.4 Straff- och 
skadeståndsrättsligt arbetsmiljöansvar. 

3.4 Straff- och skadeståndsrättsligt 
arbetsmiljöansvar 

Arbetsgivaren har både ett icke-juridiskt ansvar och ett straffrättsligt ansvar 
för arbetsmiljön. Det icke-juridiska ansvaret består av det ansvar som 
utkrävs inom ett företag eller organisation samt ett moraliskt ansvar, 
exempelvis rättskänsla och omgivningens fördömande. Det straffrättsliga 
arbetsmiljöansvaret består av både ett allmänt straffrättsligt ansvar enligt 
BrB och ett specialstraffrättsligt enligt AML, men också skadeståndsrättsligt 
ansvar och vissa former av avgiftsansvar spelar in.54

                                                 
52 NJA 1991 s.247. 
53 NJA 1993 s.245. 
54 Günzel, 2003, s.60, Zanderin, 2005, s.40-41. 
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    Arbetsmiljöbrott infördes som en ny straffregel i kap.3 § 10 BrB 1991. 
Enligt denna paragraf kan den dömas till arbetsmiljöbrott som enligt kap.3 
§§ 7-9 BrB vållar annans död, kroppsskada eller sjukdom eller framkallar 
fara för att detta ska inträffa, om brottet begås genom att han uppsåtligen 
eller av oaktsamhet åsidosätter sina skyldigheter enligt AML för att 
förebygga ohälsa och olycksfall. Vållande till kroppsskada eller sjukdom 
får, om brottet inte är grovt, endast åtalas av åklagare om arbetstagaren 
anger brottet till åtal. En förutsättning för ansvar är att åsidosättandet av 
AML:s regler har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet. Ett åsidosättande av 
skyldigheten att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetsmiljön sker 
vanligtvis inte genom ett aktivt handlande, utan genom en underlåtenhet att 
vidta de åtgärder man är skyldig att vidta enligt AML. Om arbetsgivaren 
inte har genomfört systematiskt arbetsmiljöarbete på arbetsplatsen är det 
svårt för denne att visa att han har vidtagit all åtgärder för att förebygga att 
arbetstagarna utsätts för ohälsa eller olycksfall. Begreppet oaktsamhet är 
viktigt vid bedömande av arbetsolyckor. För att ha handlat oaktsamt ska 
handlandet avvika från vad som anses som ett riktigt eller åtminstone 
godtagbart beteende, exempelvis genom en avvikelse från AML eller 
Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Det måste vidare finnas ett naturligt 
samband mellan oaktsamheten och arbetsskadan och olyckshändelsen ska i 
princip ha varit förutsebar för gärningsmannen. Om en chef ska kunna 
dömas för arbetsmiljöbrott vid en arbetsolycka är alltså beroende av om 
chefen handlat av oaktsamhet eller underlåtit att handla och av om det finns 
ett orsakssamband mellan agerandet och olyckan.55

    I NJA 2004 s.126 behandlades frågan om en platschef på en parkettfabrik 
hade gjort sig skyldig till arbetsmiljöbrott enligt kap.3 § 10 BrB. En 
arbetstagare skadade sin hand vid rengöring av en maskin. En liknande 
olycka vid samma maskin hade inträffat tidigare. Arbetsgivarens ansvar för 
arbetsmiljön bärs i första hand av den högsta chefen, i detta fall företagets 
VD, och ingen uttrycklig delegering hade skett. Platschefen var direkt 
underställd företagets VD och ansvarade självständigt för den dagliga 
ledningen av arbetet på fabriken. Eftersom platschefen var högste chef på 
fabriken menade domstolen att en delegation av arbetsmiljöansvaret vid 
fabriken fick anses ha skett, både på grund av hans arbetsuppgifter och hans 
ställning. Enligt kap.3 § 2 AML ska arbetsgivaren vidta alla åtgärder som 
behövs för att förebygga skada. Vid den första olyckan hade en nödbroms 
installerats på maskinen. Domstolen menade dock att detta inte var 
tillräckligt för att förebygga att en ny olycka inträffade, utan även 
säkerhetsinstruktioner för rengöringsarbetet borde ha getts. Platschefen hade 
kännedom om den första olyckan och utan att undersöka den närmare 
förlitade han sig på att arbetsledaren skulle vidta alla åtgärder som 
behövdes. Eftersom han underlät att se till att lämpliga säkerhetsåtgärder 
vidtogs för att förebygga nya olyckor, ansåg domstolen att han hade varit 
oaktsam. Denna oaktsamhet vållade den anställdes kroppsskada, och därför 
fälldes han för arbetsmiljöbrott.56

                                                 
55 Adlercreutz, 2003, s.206, Cedergren, 2005, s.593, 599, Gullberg, 2001, s.237-239, 
Günzel, 2003, s.64-65, Zanderin, 2005, s.42. 
56 NJA 2004 s.126. 
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    Det specialstraffrättsliga arbetsmiljöansvaret regleras i kap.8 AML. Inte 
alla förhållningsregler i AML är straffsanktionerade, men även 
Arbetsmiljöverkets föreskrifter kan knytas till straffsanktionen. Enligt § 1, 
kan arbetsgivare och arbetstagare som uppsåtligen eller av oaktsamhet 
bryter mot Arbetsmiljöverkets föreläggande eller förbud, som utfärdats för 
att arbetsgivaren ska följa AML:s regler, dömas till böter eller fängelse.57

    I RH 1988:142 dömdes en VD, enligt kap.8 § 1, för att han av oaktsamhet 
inte hade följt Yrkesinspektionens (nu Arbetsmiljöverket) föreläggande. 
Yrkesinspektionen hade förelagt bolaget att inom en viss tid låta installera 
en ventilationsanläggning. VD:n på bolaget underlät att se till att reella 
åtgärder vidtogs för att avhjälpa bristen inom den föreskrivna tiden. 
Hovrätten menade att underlåtenheten innefattade oaktsamhet och att denna 
oaktsamhet hade lett till att föreläggandet inte hade följts.58

    Enligt kap.8 § 2 döms den som anlitar minderårig i strid med AML:s 
regler, bryter mot föreskrifter angående tekniska anordningar, maskiner eller 
farliga ämnen, lämnar oriktiga uppgifter till tillsynsmyndighet eller utan 
giltiga skäl tar bort en skyddsanordning, till böter. Om Arbetsmiljöverket 
har utfärdat föreskrift om sanktionsavgift, enligt kap.8 §§ 5-10, ska den 
gälla istället. Sanktionsavgiften påförs den fysiska eller juridiska person 
som drev verksamheten där överträdelsen skedde, oavsett om överträdelsen 
inte skedde uppsåtligen eller av oaktsamhet, det vill säga ett objektivt 
ansvar. Det innebär att sanktionsavgiften kan påföras en juridisk person 
oavsett om det har kunnat utredas vem som personligen är skyldig till 
överträdelsen. Sanktionsavgiften ska betalas till länsstyrelsen och är lägst 
1000 och högst 100 000 kronor.59

    Juridisk person, exempelvis aktiebolag, som åsidosätter de särskilda 
skyldigheter som är förenade med den verksamhet som de bedriver kan 
ställas till ansvar enligt Lag om företagsbot, kap.36 BrB. Skyldigheter som 
är förenade med verksamheten är bland annat reglerna i AML. För 
företagsbot krävs att brottsligheten inneburit ett grovt åsidosättande av 
särskilda skyldigheter, eller annars är av allvarligt slag. Om arbetsgivaren 
inte har gjort vad som skäligen kunnat krävas för att förebygga 
brottsligheten kan företagsbot också dömas ut.60

    Arbetstagare som har råkat ut för olycksfall eller annan skadlig inverkan i 
arbetet och därmed drabbats av skada har möjlighet att begära skadestånd 
enligt Skadeståndslagen. Arbetsgivaren bär skadeståndsansvaret om skadan 
har orsakats av vårdslöshet hos arbetsgivaren eller någon i hans tjänst. 
Enligt kap.2 § 1 SkL ska den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar 
person- eller sakskada ersätta skadan och enligt kap.3 § 1 SkL ska den som 
har arbetstagare i sin tjänst ersätta person- eller sakskada som arbetstagaren 
vållar genom fel eller försummelse i tjänsten. Om skadan berott på att 
arbetsgivaren åsidosatt AML eller Arbetsmiljöverkets föreskrifter har han 
gjort sig skyldig till försummelse och är därmed skadeståndsansvarig. 

                                                 
57 Günzel, 2003, s.65-66, Iseskog, 2002, s.287, Sigeman, 2001, s.158-159, Zanderin, 2005, 
s.43. 
58 RH 1988:142 (Hovrätten över Skåne och Blekinge, mål nr. B 46/87). 
59 Günzel, 2003, s.65-66, Sigeman, 2001, s.158-159, Zanderin, 2005, s.43. 
60 Gullberg, 2001, s.244, Günzel, 2003, s.65, Sigeman, 2001, s.159, Zanderin, 2005, s.40, 
42. 
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Skadeståndsansvaret har inte så stor praktisk betydelse eftersom ersättning i 
betydande omfattning kan utgå till skadad arbetstagare enligt lagen om 
arbetsskadeförsäkring och kollektivavtal om trygghetsförsäkring.61

    Arbetsgivaren har särskilda förpliktelser om arbetstagare förlorar sin 
arbetsförmåga på grund av skada som har samband med arbetet. 
Obligatorisk och automatisk försäkring för olycksfall i arbetet infördes 
redan i början av 1900-talet. Nu gäller lagen om arbetsskadeförsäkring. Den 
som förvärvsarbetar i verksamhet i Sverige är obligatoriskt försäkrad för 
arbetsskador enligt LASF. Som arbetsskada räknas skador och sjukdomar 
som har uppstått på grund av olycksfall eller annan skadlig inverkan i 
arbetet, enligt kap.2 § 1. Orsakssambandet mellan arbetets skadliga inverkan 
och skadan bedöms efter en särskild bevisregel i kap.2 § 1 LASF, som 
innebär att ett olycksfall eller annan skadlig inverkan ska anses ha orsakat 
arbetstagarens skada om övervägande skäl talar för det. Vid arbetsskada 
utgår vanlig sjukpenning och ibland rehabiliteringspenning enligt AFL. 
Kompensationen för arbetsskada enligt LASF består av ersättning för 
bestående nedsättning av arbetsförmågan, det vill säga ersättning för 
ekonomisk skada. Vid bestående nedsättning av arbetsförmågan som följd 
av arbetsskada ges ersättning i form av livränta för inkomstförlust, enligt 
kap.4 § 1 LASF. Arbetsgivaren bekostar försäkringen indirekt genom 
arbetsgivaravgiften.62

    Lagstiftningen om arbetsskadeförsäkringen kompletteras av 
kollektivavtalsgrundade försäkringsordningar, Trygghetsförsäkring vid 
arbetsskada. Genom TFA kan ersättning ges för inkomstförlust och 
kostnader som inte täcks av LASF. Dessutom lämnar TFA ideell ersättning, 
exempelvis för sveda och värk, lyte och men, olägenhet samt rehabilitering. 
Arbetsskadeförsäkringen och TFA ger gemensamt ett skydd upp till vad 
som är full ersättning enligt skadeståndsrätten, och omfattar både olycksfall 
i arbetet och arbetssjukdomar, vilket ger ett väl täckande arbetsskadeskydd. 
Genom TFA befrias därför arbetsgivaren från eventuell 
skadeståndsskyldighet.63

    Inkomstbortfall på grund av arbetsskada ersätts genom sjukpenning från 
Försäkringskassan, enligt kap.3 AFL. 1991 infördes genom lagen om 
sjuklön att arbetsgivaren ska betala sjuklön under de första två veckorna, så 
kallade arbetsgivarperioden. Sjuklönen motsvarar sjukpenningen och består 
av 80 % av lönen. Övergången till sjuklön är avsedd att öka arbetsgivarens 
intresse för det förebyggande arbetet med arbetsmiljön.64

3.5 Rehabilitering 

3.5.1 Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar 
Arbetsmiljöarbetet är normalt förebyggande medan rehabiliteringen 
genomförs när en sjukdom eller skada, trots det förebyggande arbetet, har 

                                                 
61 Adlercreutz, 2003, s.240, Sigeman, 2001, s.160, Zanderin, 2005, s.43. 
62 Adlercreutz, 2003, s.238-239, Gullberg, 2001, s.267-268, Roos, 1994, s.50. 
63 Adlercreutz, 2003, s.241, Gullberg, 2001, s.269, Roos, 1994, s.51, Sigeman, 2001, s.160. 
64 Adlercreutz, 2003, s.236, Iseskog, 2002, s.552-553. 
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inträffat. Enligt ett samspel mellan kap.3 AML och kap.22 AFL ansvarar 
arbetsgivaren för arbetsanpassning och rehabilitering i sin verksamhet samt 
åtgärder för att anpassa arbetsförhållandena till de enskilda arbetstagarnas 
förutsättningar för arbetet. Syftet med rehabiliteringen är att återge den som 
drabbats av sjukdom sin arbetsförmåga och förutsättningar att försörja sig 
själv, kap.22 § 2 AFL.65

    Enligt kap.3 § 2a AML har arbetsgivaren ett ansvar att se till att det finns 
en organiserad anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet på företaget. Hur 
organisationen ska utformas är upp till arbetsgivaren så länge de uppgifter 
och ansvar som ligger på arbetsgivaren uppfylls. Därför ser organisationen 
olika ut beroende på verksamhetens storlek och art. Organiserad 
anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet är en viktig del av 
arbetsgivarens arbetsmiljöansvar. Tidigare hade skyddskommittén ett visst 
ansvar för anpassnings- och rehabiliteringsfrågor. Detta ansvar har nu helt 
övergått till arbetsgivaren, eftersom denne har bäst förutsättningar att 
bedöma, genomföra och följa upp insatserna. Rehabiliteringsorganisationen 
ska omfatta både det konkreta och det övergripande rehabiliteringsarbetet, 
det vill säga inte bara konkreta åtgärder som arbetsanpassning och 
arbetsträning, utan också policy och mål ska omfattas. Arbetsgivaren ska 
därför se till att det finns kompetens och kontaktpersoner, ekonomiska 
resurser, policy och mål för rehabiliteringsarbetet och olika rutiner för bland 
annat tidiga kontakter med sjukskrivna, undersökning av 
rehabiliteringsbehov, kontakter med myndigheter, uppföljning och 
utvärdering på företaget.66

    Enligt kap.22 § 3 AFL har arbetsgivaren en skyldighet att genomföra en 
rehabiliteringsutredning när en arbetstagare har varit borta från sitt arbete i 
fler än fyra veckor i följd på grund av sjukdom eller när arbetstagarens 
arbete ofta har avbrutits av kortare sjukskrivningsperioder samt när en 
arbetstagare begär det. Arbetsgivaren ska i samråd med arbetstagaren svara 
för att dennes behov av rehabilitering kartläggs och att de åtgärder vidtas 
som behövs för en effektiv rehabilitering. Arbetsgivarens skyldighet att göra 
en utredning gäller oavsett hur sjukdomen eller skadan har uppstått. Det är 
alltså inte nödvändigt att sjukskrivningen beror på arbetsmiljön eller arbetet. 
Rehabiliteringsutredningen är en kartläggning av den sjukskrivnes hinder, 
behov och resurser och kan också fungera som ett underlag för 
arbetsgivarens förebyggande arbetsmiljöarbete. Försummar arbetsgivaren 
sin plikt att göra utredningen har Försäkringskassan det yttersta ansvaret.67

    Betydelsen av att arbetsgivaren försummat sitt rehabiliteringsansvar 
behandlades i AD 2003 nr.44, i samband med en tvist om en arbetstagares 
rätt till lön då han av medicinska skäl var förhindrad att köra buss, men stod 
till förfogande för arbetsgivaren. Företaget hade en skyldighet att påbörja en 
rehabiliteringsutredning under arbetstagarens sjukskrivning, vilket inte hade 
gjorts. Först när arbetstagaren återkom till arbetsplatsen började företaget att 
medverka i rehabiliteringen. Domstolen menade att om företaget inte hade 
underlåtit att göra utredningen i ett tidigt skede hade arbetstagaren troligtvis 
                                                 
65 Günzel, 2003, s.46, Zanderin, 2005, s.27, 179, 194. 
66 Cedergren, 2005, s.99, Gullberg, 2001, s.97-98, Günzel, 2003, s.45, Sigeman, 2001, 
s.155, Zanderin, 2005, s.195. 
67 Gullberg, 2001, s.98, Günzel, 2003, s.123-124, Zanderin, 2005, s.28, 196. 
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kunnat omplaceras till andra arbetsuppgifter. Trots att detta inte säkert var 
fallet menade domstolen att osäkerheten skulle ligga företaget till last.68

    Arbetsgivaren är, enligt kap.22 § 3 AFL, även ansvarig för att genomföra 
rehabiliteringsåtgärder och finansiera dessa. Ansvaret innebär att 
arbetsgivaren ska vidta arbetslivsinriktade åtgärder på eller i anslutning till 
arbetsplatsen. Med arbetslivsinriktad rehabilitering avses sådana åtgärder 
som syftar till att arbetstagaren ska kunna återgå till sitt arbete. Det kan 
exempelvis röra sig om anpassningar i den fysiska arbetsmiljön samt 
utbildning och arbetsträning för den anställde. Det är svårt att fastställa var 
gränsen för arbetsgivarens ansvar går och ytterst avgörs frågan av 
Arbetsdomstolen.69

    Frågan om arbetsgivaren hade fullgjort sitt ansvar för arbetslivsinriktad 
rehabilitering behandlades i AD 1998 nr.20, vid bedömningen av om en 
arbetsgivare hade haft saklig grund för att säga upp en arbetstagare som led 
av kronisk alkoholism. Arbetsgivaren menade att han hade fullgjort sitt 
rehabiliteringsansvar, men att arbetstagaren hade ett alkoholmissbruk som 
medförde att arbetsförmågan var så väsentligt nedsatt att han inte längre 
kunde utföra arbete av någon betydelse. Detta berodde främst på att 
arbetstagaren på grund av sjukdomen hade hög och oplanerad frånvaro. 
Arbetsgivaren hade bedrivit ett aktivt och ambitiöst rehabiliteringsarbete 
och bland annat omplacerat arbetstagaren till en specialkonstruerad tjänst. 
Arbetsgivaren menade dock att denna speciallösning var så betungande, 
både för övrig personal och ur kostnadssynpunkt, att uppsägningen var 
sakligt grundad. Domstolen menade att arbetsgivaren levde upp till det 
utvidgade arbetsgivaransvar för rehabilitering som infördes genom 1991 års 
ändringar av AML och AFL, men att det ändå inte förelåg saklig grund för 
uppsägningen. Istället ansåg domstolen att det var motiverat med ytterligare 
rehabiliteringsinsatser.70

    Arbetsgivarens åtgärds- och kostnadsansvar är beroende av många 
faktorer och måste bedömas individuellt efter omständigheterna i det 
enskilda fallet, exempelvis företagets storlek. Normalt kan krävas av 
arbetsgivaren att han vidtar åtgärder på arbetsplatsen, exempelvis 
införskaffar särskild utrustning, ändrar den anställdes arbetsuppgifter eller 
omplacerar den anställde. Syftet ska vara att den anställde efter 
rehabiliteringen ska beredas fortsatt arbete hos arbetsgivaren. När denna 
möjlighet är uttömd upphör arbetsgivarens ansvar och Försäkringskassan 
och Arbetsförmedlingen tar över.71

    Med 1991 års ändringar i AML och AFL har lagstiftaren skapat klarare 
regler för arbetsgivarens ansvar för att anställda, som drabbas av 
arbetsskada eller sjukdom, får del av de anpassnings- och 
rehabiliteringsinsatser som behövs för att den anställde ska kunna fortsätta 
att arbeta. Ändringarna i AML innebär att arbetsgivaren har getts ett större 
och tydligare ansvar för att utveckla sin arbetsorganisation, skapa 
meningsfullt och utvecklande arbete, anpassa arbetet till de enskilda 
anställdas förutsättningar och genomföra rehabiliteringsinsatser. 
                                                 
68 AD 2003 nr.44. 
69 Prop.1990/91:141, s.42-43, Günzel, 2003, s.130-131, Zanderin, 2005, s.199. 
70 AD 1998 nr.20. 
71 Günzel, 2003, s.130-131, Zanderin, 2005, s.199. 
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Arbetsgivaren har också ålagts en skyldighet att i samråd med arbetstagaren 
svara för att de åtgärder vidtas som behövs för en effektiv rehabilitering.72

    Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar har ett nära samband med 
arbetsgivarens ansvar för anpassning av arbetsplatsen. Kap.2 § 1 AML 
stadgar att arbetsmiljön ska anpassas till människans olika förutsättningar i 
både fysiskt och psykiskt avseende. Denna regel kompletteras av kap.3 § 3 
AML, som föreskriver att arbetsgivaren genom att anpassa 
arbetsförhållandena och vidta lämpliga åtgärder ska ta hänsyn till 
arbetstagarnas särskilda förutsättningar för arbetet.73

    Den 15 mars 2007 lade regeringen fram en proposition som bland annat 
rör arbetsgivarens skyldighet att genomföra rehabiliteringsutredningar. I 
propositionen föreslås att kravet på att arbetsgivaren ska genomföra en 
rehabiliteringsutredning enligt kap.22 § 3 AFL avskaffas. Arbetsgivaren ska 
istället lämna de upplysningar till Försäkringskassan som behövs för att 
arbetstagarens behov av rehabilitering snarast ska kunna kartläggas och 
även i övrigt medverka därtill. Regeringen anser att möjligheten att komma 
tillbaka till arbetslivet måste öka genom aktiva och snabba insatser, som 
måste kartläggas. Eftersom arbetsgivaren oftast inte har tillgång till den 
medicinska information som behövs för att kunna bedöma om och när det är 
lämpligt att vidta rehabiliteringsåtgärder, har arbetsgivaren inte tillräcklig 
kompetens för att kartlägga vilka insatser som den enskilde individen är i 
behov av. Regeringen anser därför att de nuvarande reglerna i AFL om att 
arbetsgivaren ska göra en rehabiliteringsutredning inte är ändamålsenliga. 
Arbetsgivaren ska dock fortfarande ha ansvar för att vidta de åtgärder på 
arbetsplatsen som behövs för en effektiv rehabilitering och bereda nya 
arbetsuppgifter för att tillvarata arbetstagarens arbetsförmåga.74

3.5.2 Anställningsskydd vid sjukdom 
Enligt § 7 LAS ska en uppsägning från arbetsgivarens sida vara sakligt 
grundad. Uppsägning av arbetstagare kan ske på grund av arbetsbrist eller 
personliga förhållanden. Vid uppsägning på grund av arbetstagarens 
personliga förhållande förutsätter § 7 LAS en avvägning av de båda 
parternas motstående intressen, exempelvis av en arbetsgivarens kostnader 
för att rehabilitera eller omplacera arbetstagaren och värdet av 
arbetstagarens insatser i verksamheten. Uppsägning kan bli aktuell på grund 
av den anställdes personliga förhållanden då en arbetstagare på grund av 
sjukdom eller nedsatt arbetsförmåga har svårt att fullgöra sina 
arbetsuppdrag. Sjukdom är dock inte i sig själv saklig grund för att säga upp 
en anställd. Den begränsning av arbetstagarens arbetsförmåga som sjukdom 
kan medföra bör istället leda till att arbetsgivaren vidtar särskilda åtgärder 
för att underlätta arbetet för arbetstagaren, exempelvis särskilda anordningar 
eller förflyttning till ett mindre krävande arbete. Om sjukdomen medför en 
stadigvarande nedsättning av arbetsförmågan som är så väsentlig att 
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arbetstagaren inte längre kan utföra arbete av någon betydelse kan 
nedsättningen däremot åberopas som grund för uppsägning.75

    En uppsägning är inte sakligt grundad om det är skäligt att kräva att 
arbetsgivaren bereder arbetstagaren annat arbete hos sig, § 7, st.2 LAS. 
Höga krav ställs på arbetsgivare som vill säga upp en anställd på grund av 
sjukdom, då han både enligt LAS och AML har en långtgående skyldighet 
att medverka till rehabiliteringen av en sjuk arbetstagare. Är det oklart 
huruvida en arbetstagares problem kan avhjälpas genom 
rehabiliteringsåtgärder, exempelvis omplacering, anses uppsägningen aldrig 
vara sakligt grundad. Arbetsgivaren är skyldig att undersöka vilka 
anpassnings- och omplaceringsmöjligheter som finns, och då också 
överväga möjligheten att förändra sin organisation för att den sjukskrivne 
ska kunna fortsätta sin anställning. Först när alla rimliga anpassnings- och 
omplaceringsåtgärder är vidtagna kan arbetsgivaren säga upp en anställd på 
grund av sjukdomen. Arbetsgivarens omplaceringsansvar gäller i första 
hand arbeten på samma arbetsställe. Är det omöjligt ska 
omplaceringsmöjligheterna på hela företaget undersökas. Arbetsgivaren 
behöver dock inte skapa nya arbetsuppgifter genom att förändra sin 
verksamhet. Större krav kan ställas på stora arbetsgivare, exempelvis 
kommuner och landsting. Omplaceringsansvaret begränsas alltså till att 
endast gälla arbete på samma företag eller myndighet. Vidare ska den 
anställde ha tillräckliga kvalifikationer, efter en normal upplärningstid, 
vilket betyder att arbetsgivaren inte behöver överväga att omplacera till ett 
arbete som den anställde inte har förutsättningar till att klara. Arbetsgivaren 
är heller inte skyldig att omplacera om det leder till att annan arbetstagare 
friställs. För omfattningen av arbetsgivarens allmänna 
omplaceringsskyldighet se AD 2003 nr.14.76

    Bestämmelserna i LAS om saklig grund för uppsägning och 
omplaceringsskyldigheten ska ses i ljuset av rehabiliteringsansvaret i AFL 
och AML. I förarbetena till 1991 års ändringar i AFL har särskilt markerats 
att det är väsentligt för den enskildes trygghet i anställningen att 
arbetsgivaren gör allt som är möjligt för att anställningen ska bestå. I 
förarbetena till AML har motsvarande anmärkning gjorts, genom att påpeka 
den skyldighet enligt LAS som en arbetsgivare principiellt har att före 
uppsägning överväga alla möjligheter att flytta arbetstagaren till andra 
uppgifter inom företaget. I detta ligger att arbetsgivaren måste överväga om 
det är möjligt att genom ändrad arbetsorganisation eller omplacering bereda 
arbetstagaren arbetsuppgifter så att denne kan stanna kvar.77

    Arbetsdomstolen har flera gånger prövat omfattningen av arbetsgivarens 
omplaceringsansvar vid sjukdom. I AD 1993 nr.42 prövade AD ett 
elinstallationsföretags rätt att säga upp två elmontörer som var sjukskrivna 
för förslitningsskador respektive kärlförträngningar i fingrarna, så kallade 
vita fingrar. Företaget sa upp elmontörerna med motiveringen att de inte 
kunde återgå till installationsarbetet eller omplaceras i företaget. AD 
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uttalade att arbetsgivaren har en skyldighet att överväga om han genom 
ändrad arbetsorganisation kan erbjuda arbetsuppgifter så att den anställde 
kan stanna kvar samt att omfattningen på arbetsgivarens 
rehabiliteringsansvar ska bedömas individuellt med utgångspunkt från 
arbetsgivarens och den anställdes förutsättningar. I detta fall menade AD att 
trots att det fanns arbetsuppgifter på företaget som montörerna skulle kunna 
utföra så var det inte rimligt att kräva ändrad arbetsorganisation eller 
omfördelning av arbetsuppgifterna, på grund av arbetsplatsens begränsade 
storlek med endast fem anställda. Arbetsgivaren bestämmer själv över sin 
verksamhet, varför utvidgad rörelse för att kunna säkerställa anställningarna 
inte kunde krävas. Medan den arbetslivsinriktade rehabiliteringen pågår som 
har till syfte att den anställde ska komma tillbaka till arbetet får uppsägning 
dock inte ske. I detta fall förelåg saklig grund för uppsägning av de båda 
elmontörerna.78

    I AD 2001 nr.92 menade AD att arbetsgivaren inte tillräckligt hade 
undersökt möjligheterna till omplacering av en sjuk arbetstagare. En mindre 
arbetsgivare som bedrev fastighetsförvaltning på entreprenad sade upp en 
anställd som inte kunde utföra en mindre del av sitt arbete, ca 10 %, på 
grund av allergi. Arbetsgivaren menade att en omfördelning av 
arbetsuppgifterna mellan de anställda inte var möjligt utan att utsätta de 
övriga anställda för ökad belastning och att han istället hade erbjudit den 
anställde en tjänst på 90 %. AD menade att trots företagets begränsade 
storlek med endast sju anställda och trots den begränsade möjligheten att 
omfördela arbetsuppgifter mellan de anställda hade arbetsgivaren ändå en 
skyldighet att prova och utvärdera en sådan omfördelning. Arbetsgivaren 
hade alltså inte fullgjort sin skyldighet att utreda möjligheterna till fortsatt 
anställning och därför ogiltigförklarades uppsägningen.79

    För omplaceringsskyldigheten vid sjukdom se också AD 2007 nr.12, om 
en arbetstagare som efter längre tids sjukskrivning blev uppsagd med 
motiveringen att hon på grund av sina medicinska besvär varaktigt saknade 
förmåga att utföra något arbete av betydelse för arbetsgivaren. Domstolen 
fann här att arbetsgivaren hade fullgjort sina skyldigheter i fråga om 
rehabilitering och omplacering, varför uppsägningen ansågs vara sakligt 
grundad.80  

                                                 
78 AD 1993 nr.42. 
79 AD 2001 nr.92. 
80 AD 2007 nr.12. 
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4 Danmark 

4.1 Inledning 
Ett karaktäristiskt drag för den danska arbetsmiljörätten är att den är 
lagreglerad. Genom detta skiljer arbetsmiljörätten sig från den kollektiva 
och den individuella arbetsrätten i Danmark. Redan 1873 antogs den första 
arbetarskyddslagen, som reglerade barns och ungas arbete på fabriker. I 
slutet av 1800-talet utvidgades lagen till att också omfatta vuxna 
arbetstagare. 1954 antogs en mer omfattande skyddslagstiftning, som var 
uppdelad på tre områden för olika sorters verksamheter. Den moderna 
Arbejdsmiljøloven antogs 1974 och stadgar ett lika skydd för alla 
arbetstagare i alla verksamheter. Arbejdsmiljøloven bygger idag på ett 
utvidgat sundhetsbegrepp, som innebär en väsentlig utvidgning av det 
traditionella arbetarskyddsbegreppet. Lagens regler tar inte bara sikte på att 
motverka arbetsolyckor och sjukdomar i traditionell förståelse, utan också 
på att skydda mot alla former av inverkningar som gör det fysiska och 
psykiska sundhetstillståndet sämre.81

    Arbejdsmiljøloven (AML) är en ramlag som endast anger allmänna 
principer. Därför kompletteras lagen av administrativa föreskrifter, så 
kallade bekendtgørelser, som utfärdas av Beskæftigelsesministern. 
Bekendtgørelserna anger närmare regler om arbetsmiljön inom den 
allmänna ram som lagen utgör. Flera bekendtgørelser bemyndigar 
Arbejdstilsynet att fastställa ännu mer detaljerade regler på olika 
arbetsmiljöområden. Arbejdstilsynet utger också anvisningar och 
vägledningar med närmare förhållningssätt om hur AML:s regler kan 
uppfyllas.82

    Arbejdstilsynets uppgifter är enligt § 72 AML att vägleda verksamheter i 
arbetsmiljöfrågor, att bistå Beskæftigelsesministeriet vid utformandet av 
bekendtgørelser, att utge föreskrifter, att hålla sig orienterad med den 
tekniska och sociala utvecklingen i samhället och att meddela tillåtelser 
enligt lagens regler. Dessutom är Arbejdstilsynet den myndighet som utövar 
kontroll med att arbetsmiljöreglerna följs. Enligt § 72b har dock 
arbetsmarknadens organisationer en möjlighet att överta 
tillsynskompetensen genom kollektivavtal. I samband med 
kontrollverksamheten kan Arbejdstilsynet utfärda påbud med krav på 
förbättring inom en viss tidsfrist, § 77 AML.83

    Arbetsmarknadens organisationer spelar en viss roll, trots att 
arbetsmiljöområdet är en lagstiftningsangelägenhet, genom att 
arbetsmiljöregler antas i ett nära samarbete mellan organisationerna och 
Folketinget. AML säkrar organisationernas inflytande, dels genom 
Arbejdsmiljørådet och dels genom branchearbejdsmiljøråd (BAR). 

                                                 
81 FT 1975/76, tillæg A, s.99, Hasselbalch, 2002, s.403, Kristiansen, 2005, s.360, Nielsen, 
2001, s.429-430. 
82 Hasselbalch, 2002, s.406, Kristiansen, 2005, s.367. 
83 Hasselbalch, 2002, s.407, Kristiansen, 2005, s.373, 375, Nielsen, 2004, s.143-144. 
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Arbejdsmiljørådet består av representanter från arbetstagar- och 
arbetsgivarorganisationer samt representanter för det offentliga som utses av 
bland annat Beskæftigelsesministeriet och Arbejdstilsynet. 
Arbejdsmiljørådet har främst rådgivande och vägledande kompetens och 
dess syfte är att ge arbetsmarknadens parter inflytande på den övergripande 
insatsen för en säker och sund arbetsmiljö. Arbejdsmiljørådet uttalar sig 
därför om allmänna arbetsmiljöfrågor och förslag till lagändringar och 
bekendtgørelser, enligt § 66 AML.84

    Enligt § 14 AML kan Beskæftigelsesministern godkänna 
branchearbejdsmiljøråd som är representativt sammansatta och upprättade 
för att medverka till att lösa säkerhets- och sundhetsfrågor inom en viss 
bransch. Råden består av representanter från arbetstagar- och 
arbetsgivarorganisationer och har som uppgift att utarbeta vägledningar om 
hur arbetsmiljöreglerna ska tillämpas i den bransch som rådet företräder. 
Vägledningarna antas med enighet mellan arbetstagar- och 
arbetsgivarrepresentanterna och ger därför uttryck för vad som är 
acceptabelt och ändamålsenligt uppfyllande av arbetsmiljöreglerna i 
respektive bransch.85

    Förutom arbetsmiljölagstiftningen får Arbejdsskadesikringsloven (ASL) 
och Erstatningsansvarsloven (EAL) betydelse för omfattningen av 
arbetsgivarens ansvar och arbetstagarens rätt till ersättning vid arbetsskada. 
Arbetsgivarens straffansvar regleras uteslutande i Arbejdsmiljøloven 
(AML). Rätten till ersättning vid frånvaro på grund av arbetsskada eller 
sjukdom regleras i Funktionærloven (FuL), Dagpengeloven samt 
kollektivavtal. Anställningsskydd för sjuk arbetstagare regleras bland annat i 
FuL och DA/LO:s Hovedaftale.86

4.2 Förebyggande arbetsgivaransvar 
enligt Arbejdsmiljøloven 

Enligt § 1 AML är syftet med lagen att det generellt ska eftersträvas att 
skapa en säker och sund arbetsmiljö, som är i överensstämmelse med den 
tekniska och sociala utvecklingen i samhället. Syftet ger uttryck för en 
princip om en dynamisk arbetsmiljöstandard, som löpande ska anpassas till 
utvecklingen. Det ska eftersträvas att uppnå en arbetsmiljö som är på nivå 
med de bästa verksamheterna i säkerhets- och sundmässigt hänseende.87

    AML bygger på målstyrning, vilket betyder att det avgörande är att 
arbetsmiljön lever upp till de bestämda målen och verksamheterna kan 
själva välja vilka metoder som ska användas för att uppfylla målen. Enligt § 
2 AML omfattas allt arbete för en arbetsgivare av lagen.88

    Arbetsgivaren har enligt kap.4 AML huvudansvaret för arbetsmiljön. Den 
mest centrala regeln i AML är därför § 15, som stadgar arbetsgivarens 
skyldighet att säkra en säkerhets- och sundhetsmässig fullt försvarbar 

                                                 
84 Hasselbalch, 2002, s.408, Kristiansen, 2005, s.368-369, Nielsen, 2004, s.223-224. 
85 Hasselbalch, 2002, s.408, Kristiansen, 2005, s. 370, Nielsen, 2004, s.224. 
86 Kristiansen, 2005, s.315, 338, 406, 423. 
87 FT 1975/76, tillæg A, s.101, Kristiansen, 2005, s.361, Nielsen, 2004, s.83. 
88 Kristiansen, 2005, s.367, Nielsen, 2004, s.86. 

 32



arbetsmiljö. Vad detta innebär är specificerat i kap.5-8 AML och tillhörande 
bekendtgørelser. Kap.5 handlar om arbetets utförande, kap.6 om inredning 
av arbetsplatsen, kap.7 om tekniska hjälpmedel och kap.8 om ämnen och 
material. Principen om en fullt försvarbar arbetsmiljö återkommer som en 
portalparagraf i respektive kapitel. Principen om en fullt försvarbar 
arbetsmiljö är obetingad, vilket betyder att den inte kan frångås med hänsyn 
till verksamhetens storlek eller ekonomiska situation. Dålig ekonomi eller 
att verksamheten är liten är alltså aldrig legitima skäl för att inte uppfylla 
kravet om en fullt försvarbar arbetsmiljö.89

    Huvudregeln i kap.5 om arbetets utförande stadgas i § 38 AML. Enligt 
denna ska arbetet tillrättaläggas och utföras så att det är säkerhets- och 
sundhetsmässigt försvarbart. Vad detta innebär fastställs närmare i 
bekendtgørelser. Vid utformningen av arbetets utförande ska arbetsgivaren 
eftersträva att undgå ensidigt belastande arbete som medför risk för fysisk 
och psykisk ohälsa. Detsamma gäller arbetstempo och isolerat arbete. Enligt 
bekendtgørelserna ska också utformningen av arbetsplatsen, inventarier, 
tekniska hjälpmedel och val av arbets- och produktionsmetoder anpassas till 
de arbetstagare som utför arbetet. Arbejdstilsynet kan ställa krav på 
särskilda åtgärder som ska genomföras vid arbete som är fysiskt eller 
psykiskt skadligt, exempelvis införande av pauser eller begränsad arbetstid 
för det skadliga arbetet. Arbejdstilsynet kan också utfärda särskilda 
utbildningskrav för personer som utför vissa typer av arbete eller krav på 
särskilda arbetskläder och personlig skyddsutrustning.90

    Enligt kap.6 AML ska arbetsplatsen inredas så att den är säkerhets- och 
sundhetsmässigt fullt försvarbar. De närmare kraven på arbetsplatsens 
inredning är fastställt i bekendtgørelser, dels om fasta arbetsplatser och dels 
om skiftande arbetsplatser. Gemensamt för dessa är att arbetsgivaren har en 
skyldighet att utföra en riskutvärdering av arbetsplatsens inredning.91

    Kap.7 om tekniska hjälpmedel föreskriver att maskiner, redskap och 
andra tekniska hjälpmedel ska var konstruerade och användas på ett sätt som 
är säkerhets- och sundhetsmässigt fullt försvarbart. Reglerna om tekniska 
hjälpmedel gäller både vid installering av nya maskiner och redskap och vid 
användandet av dessa, vilket betyder att det förebyggande arbetet inte bara 
omfattar användandet av befintliga maskiner, utan också ska vara en del av 
planeringen vid införskaffande av nya.92

    Arbetsmiljöreglerna i kap.8 om ämnen och material är, liksom 
maskinregler, riktade både till producenter, leverantörer med flera och till 
arbetsgivare. Enligt § 48 AML får ämnen och material som kan vara farliga 
för säkerheten och sundheten endast framställas och användas vid 
arbetsprocesser som effektivt skyddar arbetstagarna mot olyckor och 
sjukdomar. Enligt § 49 kan närmare regler och förbud fastställas om 
hantering och användning av farliga ämnen och material. Arbetsgivaren har 
ett ansvar för att välja de ämnen och material som är minst farliga i sin 
verksamhet. Ett farligt ämne får alltså inte användas om det kan ersättas av 
ett mindre farligt ämne. Valet av ämne och material ska avgöras efter en 
                                                 
89 Kristiansen, 2005, s.385, Nielsen, 2004, s.86-87, Nielsen, 2001, s.437. 
90 Nielsen, 2004, s.92-93, Nielsen, 2001, s.438, 440. 
91 Nielsen, 2004, s.96, Nielsen, 2001, s.441. 
92 Nielsen, 2004, s.105, Nielsen, 2001, s.442. 
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avvägning mellan de tekniska och ekonomiska konsekvenserna å ena sidan 
och de säkerhets- och sundhetsmässiga hänsynen å andra sidan. 
Arbetsgivarens skyldigheter omfattar också att införa arbetsmetoder så att 
arbetet med farliga ämnen och material kan utföras säkert, bland annat 
genom att säkra att arbetstagarna har särskilda arbetskläder eller 
skyddsutrustningar, och att utarbeta bruksanvisningar.93

    Enligt § 15a AML har arbetsgivaren en skyldighet att utarbeta en skriftlig 
arbetsplatsvärdering (arbejdspladsvurdering) av säkerhets- och 
sundhetsförhållandena på arbetsplatsen. Arbetsgivaren har ansvaret för att 
detta görs, men även sikkerhedsorganisationen (se nedan) ska delta i arbetet. 
I utvärderingen ska hänsyn tas till arbetets art, arbetsmetoder och processer 
samt verksamhetens storlek och organisation. Arbetsplatsvärderingen ska 
uppdateras när det införs ändringar på verksamheten som kan påverka 
arbetsmiljön, exempelvis införande av nya arbetsmetoder eller anställande 
av arbetstagare med särskilda behov, dock minst en gång vart tredje år. Det 
innebär också att särskilda krav ställs på verksamheter som sysselsätter 
arbetstagare på vissa områden, exempelvis arbete med farliga ämnen eller 
vid bildskärm, och har anställda med särskilda behov. 
Arbetsplatsvärderingen ska innehålla de arbetsmiljöproblem som 
verksamheten har och hur dessa kan lösas. Mer bestämt ska 
arbetsplatsvärderingen innehålla en identifikation och kartläggning av 
arbetsmiljön på verksamheten, en beskrivning och utvärdering av 
arbetsmiljöproblemen samt en handlingsplan om hur man ska åtgärda och 
uppfölja problemen.94

    Enligt § 16 AML har arbetsgivaren en skyldighet att föra en effektiv 
tillsyn över att arbetet utförs fullt försvarbart i säkerhets- och 
sundhetsmässigt hänseende. De krav som ställs på arbetsgivaren är beroende 
av de konkreta förhållandena på arbetsplatsen. Arbetsgivaren har 
exempelvis ett större tillsynsansvar om arbetet som utförs på arbetsplatsen 
är av särskilt farlig art.95

    Arbetsgivaren har också ett ansvar för att alla anställda får information 
om olycks- och sjukdomsrisker med arbetet samt nödvändiga instruktioner 
och utbildning för att utföra arbetet riskfritt, enligt § 17. Även informations- 
och instruktionsansvaret är beroende av de konkreta omständigheterna på 
arbetsplatsen, exempelvis de anställdas olika förutsättningar, såsom ålder, 
erfarenhet och teknisk kunskap. Generellt kan sägas att ansvaret är större om 
arbetsgivaren sysselsätter unga eller har många nyanställda. 
Bekendtgørelserna innehåller närmare regler om informations- och 
instruktionsansvaret genom bland annat uttryckliga krav på utfärdande av 
bruksanvisningar vid arbete med farliga ämnen och dylikt.96

    Arbetsgivaren har enligt § 19 AML ett ansvar för att samarbetet mellan 
arbetsgivaren och arbetstagarna organiseras i en sikkerhedsorganisation i 
enlighet med kap.2 i lagen. Ansvaret för sikkerhedsorganisationen ska ses 

                                                 
93 Nielsen, 2004, s.91, 115-117, Nielsen, 2001, s.443. 
94 Hasselbalch, 2002, s.409, Kjær Knudsen, 2004, s.27-28, Kristiansen, 2005, s.386, 398, 
Nielsen, 2004, s.89-90. 
95 Kristiansen, 2005, s.385, Nielsen, 2001, s.437. 
96 Kristiansen, 2005, s.385, Nielsen, 2001, s.437. 
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ihop med AML:s syfte i § 1, om att arbetsgivaren och arbetstagarna själva 
ska lösa säkerhets- och sundhetsfrågor på arbetsplatsen.97

    En säker och sund arbetsmiljö är alltså ett gemensamt ansvar för 
arbetsgivaren och arbetstagarna. Enligt § 1, p.2 AML, ska lagen fungera 
som en grund för att verksamheterna själva ska kunna lösa arbetsmiljöfrågor 
med vägledning från arbetsmarknadens organisationer samt vägledning och 
kontroll från Arbejdstilsynet. Samarbetsprincipen i AML stämmer väl 
överens med den övriga danska arbetsrätten, som också bygger på 
samarbete mellan arbetsgivare och arbetstagare genom tillidsrepræsentants- 
och samarbejdsudvalgsordningar. Både arbetsgivaren och arbetstagare har 
en skyldighet enligt AML att delta i samarbetet om arbetsmiljön. 
Samarbetsskyldigheten är till och med straffsanktionerad enligt § 82. Denna 
samarbetsskyldighet skiljer sig från den övriga arbetsrätten, där 
kollektivavtalssystemet föreskriver en rättighet att välja representanter och 
upprätta samarbetsordningar, inte en skyldighet.98

    Verksamheter med fler än tio anställda ska enligt § 6 AML upprätta ett 
organiserat arbete för säkerhet och sundhet. Det betyder att arbetsledare och 
sikkerhedsrepræsentanter ska bilda en sikkerhedsgruppe för det 
arbetsområde som de företräder. Sikkerhedsrepræsentanten väljs av de 
anställda för en avdelning eller ett arbetsområde på verksamheten. 
Sikkerhedsrepræsentanten kan vara oorganiserad, eftersom det inte ingår i 
arbetsuppgifterna att tillvarata fackliga intressen. Enligt § 10 har 
sikkerhedsrepræsentanter samma skydd vid uppsägning som en facklig 
tillidsrepræsentant. Det betyder att det ska föreligga tvingande grund för att 
säga upp en sikkerhedsrepræsentant.99

    I verksamheter med fler än 20 anställda ska det, enligt § 7 AML, 
upprättas ett sikkerhedsudvalg. Sikkerhedsudvalget består av representanter 
för ledningen och de anställda, oftast genom sikkerhedsgruppernas 
deltagande. Sikkerhedsudvalget har som uppgift att planera, ge råd och föra 
kontroll med säkerhets- och sundhetsarbetet i verksamheten. 
Sikkerhedsudvalget har alltså endast en informerande och rådgivande roll. 
Det dagliga arbetsmiljöarbetet utförs istället av sikkerhedsrepræsentanter 
och arbetsledare.100

    Enligt § 8 AML kan sikkerhedsorganisationen ersättas genom 
kollektivavtal, för att på så sätt stärka och effektivisera arbetsmiljöarbetet. 
Bland annat kan sikkerhedsudvalget sammankopplas med 
samarbejdsudvalget och sikkerhedsrepræsentanterna med 
tillidsrepræsentanterna. Genom denna möjlighet blir arbetsmiljöarbetet till 
viss del en facklig angelägenhet, men det ger också en möjlighet för att 
integrera arbetsmiljöarbetet med det övriga arbetet på företaget.101

                                                 
97 Kristiansen, 2005, s.368, 386, Nielsen, 2004, s.213, Nielsen, 2001, s.437. 
98 Hasselbalch, 2002, s.408, Kristiansen, 2005, s.400. 
99 Hasselbalch, 2002, s.409, Kjær Knudsen, 2004, s.83, Kristiansen, 2005, s.400-401, 
Nielsen, 2004, s.214-215. 
100 Hasselbalch, 2002, s.409, Kjær Knudsen, 2004, s.84, Kristiansen, 2005, s.402, Nielsen, 
2004, s.218. 
101 Hasselbalch, 2002, s.409, Kristiansen, 2005, s.403, Nielsen, 2004, s.221. 
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4.3 Ansvarssubjekt 
Enligt kap.4 AML har arbetsgivaren huvudansvaret för arbetsmiljön. 
Arbetsgivarbegreppet definieras inte i AML, men som utgångspunkt är 
arbetsgivaren den ena avtalsparten i ett anställningsförhållande med en 
arbetstagare på en arbetsplats. Denna arbetsgivardefinition är dock 
problematisk när arbetsgivaren enligt anställningsavtalet inte är den som 
reellt har befogenhet eller möjlighet att råda över arbetsmiljön eller föra 
tillsyn med hur arbetet utförs. Därför har Højesteret i vissa fall pålagt andra 
än den faktiske arbetsgivaren att bära arbetsgivaransvaret för 
arbetsmiljön.102

    I U 1990/619 H hade en entreprenör hyrt ut en grävmaskin med förare till 
en annan verksamhet, Asnæsværket. Föraren dog i en arbetsolycka som 
berodde på bristande säkerhetsanordningar hos Asnæsværket. Entreprenören 
blev åtalad för överträdelse av § 38 AML, som föreskriver att arbetet ska 
tillrättaläggas och utföras så att det är säkerhets- och sundhetsmässigt fullt 
försvarbart. Højesteret ansåg att entreprenören inte var straffansvarig, 
eftersom denne varken hade befogenhet eller reell möjlighet att säkra att den 
anställde hade en fullt försvarbar arbetsmiljö. Istället menade Højesteret att 
Asnæsværket skulle anses som arbetsgivare i AML:s mening och därför 
vara ansvarig för den inhyrde arbetstagarens säkerhet.103

    Enligt AML:s förarbeten ska arbetsgivarens ansvar, det vill säga det 
objektiva personliga ansvaret, riktas mot den som har avgörande beslutsrätt 
med hänsyn till tillrättaläggandet av verksamhetens arbetsform och 
uppbyggning samt får fördel av verksamhetens ekonomiska resultat.104

    I företag som ägs av en fysisk person är det otvivelaktigt ägaren som ska 
anses som arbetsgivare. I juridiska personer som samägs, exempelvis 
aktiebolag, är den arbetsmiljörättsliga arbetsgivaren den som utövar den 
faktiska ledningen av företaget. Endast aktieinnehav leder alltså inte till 
arbetsgivaransvar enligt AML.105

    AML:s skyldigheter riktar sig i första hand mot arbetsgivaren, men även 
verksamhets- och arbetsledare har vissa skyldigheter enligt lagen. 
Verksamhetsledare har samma skyldigheter och ansvar som arbetsgivaren, 
enligt § 23. Ledare på denna nivå likställs alltså med arbetsgivaren. 
Verksamhetsledaren är den person som ingår i den egentliga ledningen av 
verksamheten, det vill säga VD och styrelsemedlemmar i privata företag. 
Ansvaret för verksamhetsledare har störst betydelse för juridiska personer, 
exempelvis aktiebolag. Här har en VD samma skyldigheter som företaget 
och kan straffas personligen för överträdelser av lagens regler. Detsamma 
gäller för kommunaldirektörer i kommuner.106

    Arbetsledare har också lagstadgade skyldigheter enligt AML, men inte i 
samma utsträckning som arbetsgivaren. Arbetsledaren ska enligt § 26 
allmänt medverka till att arbetsmiljön är fullt försvarbar inom det 
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arbetsområde som han leder och att vidtagna arbetsmiljöåtgärder fungerar. 
Får arbetsledaren kännedom om fel eller brister i arbetsmiljön har denne en 
skyldighet att avvärja faran för olyckor och sjukdomar eller underrätta 
arbetsgivaren. Enligt § 25 har arbetsledaren en skyldighet att delta i 
samarbetet om säkerhet och sundhet, som representant för arbetsgivarsidan. 
Arbetsledaren definieras som den person som leder eller utför tillsyn med 
arbetet för arbetsgivarens räkning, enligt § 23. Arbetsledare är alltså 
underställda chefer under VD:n, exempelvis en lagerchef. Tidigare kunde en 
arbetsgivare delegera sitt straffrättsliga ansvar till bland annat arbetsledare, 
och på så sätt själv gå fri från ansvar. Denna delegationsmöjlighet 
avskaffades 1990.107

    Enligt §§ 30-36 är bland andra även importörer, installatörer och 
reparatörer ansvarssubjekt enligt AML.108

4.4 Straff- och skadeståndsrättsligt 
arbetsmiljöansvar 

Överträdelser av arbetsmiljöreglerna är som huvudregel straffbara. Det 
specialstraffrättsliga straffansvaret regleras i kap.15 AML. De flesta 
materiella regler i AML är straffsanktionerade, men det varierar i vilken 
utsträckning som de mer specifika reglerna i bekendtgørelserna är det. Om 
en sådan regel inte är självständigt straffbelagd kan man istället straffa en 
överträdelse via en allmän regel i AML.109

    Arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön enligt kap. 4 AML och 
straffansvaret riktar sig därför främst mot arbetsgivaren. Utgångspunkten är 
alltså att arbetsgivaren, antingen som fysisk eller som juridisk person, har 
straffansvar för att arbetsmiljön uppfyller kraven i lagstiftningen.110

    Arbetsgivaren har ett objektivt straffansvar, enligt § 83. Det är därför inte 
en förutsättning för att straffa arbetsgivaren att han har handlat uppsåtligen 
eller av oaktsamhet. Överträdelsen ska dock kunna tillräknas en eller flera 
medarbetare på verksamheten. Det är därför en förutsättning för 
arbetsgivarens objektiva straffansvar att det kan bevisas att en eller flera 
personer i verksamheten eller verksamheten själv har handlat oaktsamt eller 
uppsåtligen. Enligt förarbetena ska arbetsgivarens objektiva straffansvar ses 
som en driftekonomisk risk, som läggs på verksamheten för att främja att 
den åtar nödvändig försiktighet. Syftet med detta objektiva straffansvar är 
dels att komma åt dold skuld och dels att skapa ett incitament för 
arbetsgivaren att vidta förebyggande åtgärder och leva upp till lagens regler. 
Arbetsgivarens straffansvar enligt § 83 omfattar huvudregeln i § 15 om 
arbetsgivarens skyldighet att säkra att arbetsförhållandena är säkerhets- och 
sundhetsmässigt fullt försvarbara med beaktande av de närmare reglerna i 
kap.5-8. Även arbetsgivarens skyldighet att utarbeta en arbetsplatsvärdering 
och föra effektiv tillsyn med att arbetet utförs fullt försvarbart är 
straffsanktionerat. Vidare är reglerna om barnarbete, viloperioder och 
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fridygn straffsanktionerade med objektivt ansvar, liksom skyldigheten att 
följa Arbejdstilsynets påbud.111

    I praktiken är arbetsgivarens ansvar mycket omfattande, eftersom 
straffansvaret inträder även när arbetsgivaren har gjort allt som rimligen kan 
göras för att säkra en god arbetsmiljö. Det finns dock gränser för det 
objektiva ansvaret. I praxis görs oftast en bedömning av om arbetsgivaren 
har gjort allt som var möjligt för att hindra en överträdelse av 
arbetsmiljöreglerna i verksamheten. Exempelvis frångick domstolen det 
objektiva ansvaret i U 1990/619 H om Asnæsværket. Arbetsgivaren friades 
från ansvar eftersom han inte hade befogenheter att säkra en fullt försvarbar 
arbetsmiljö på den arbetsplats där arbetet utfördes. Det objektiva ansvaret är 
dessutom endast ett bötesansvar och nivån är relativt låg, cirka 10 000 kr. 
Vid utmätningen av böter för överträdelser av arbetsmiljöreglerna ser man 
på den ökade risken för att olyckor kan inträffa som överträdelsen har 
medfört och på de ekonomiska fördelar som arbetsgivaren har fått genom att 
inte följa reglerna.112

    I U 2000/293 H ansågs ett företag skyldigt till brott mot AML. Företaget 
hade inte efterlevt AML:s regler genom att låta fyra anställda arbeta på ett 
tak utan säkerhetsanordningar mot nedstörtningsrisk. Några år tidigare hade 
arbetsgivaren fått ett påbud om bristande säkerhetsanordningar och fått 
böter på 12 000 kronor. På grund av det tidigare påbudet och den 
överhängande faran vid arbetet skärptes straffet i enlighet med § 82, st.3 
AML och bötesstraffet sattes till 25 000 kronor.113

    Arbetsgivarens straffansvar är inte begränsat till böter, utan också 
fängelse kan utdömas, men med subjektivt ansvar enligt § 82 AML. För 
fängelse krävs att det rör sig om en fysisk arbetsgivare och att denne har 
handlat uppsåtligen eller av oaktsamhet. Fängelsestraff används i stort sett 
inte i praktiken för arbetsmiljöbrott.114

    Juridiska personers straffansvar regleras i § 86, och gäller både för privata 
företag och för staten och kommuner. Straffansvaret för en juridisk person 
förutsätter att det inom verksamheten har begåtts en överträdelse av 
arbetsmiljöreglerna, som kan tillräknas den juridiska personen. Det kan 
exempelvis röra sig om överträdelser som begås av de anställda i samband 
med utförandet av arbetet. Det utesluter inte straffansvar för juridiska 
personer att de anställda har handlat i strid med instruktioner från 
arbetsgivaren. Även om verksamheten uttryckligen har pålagt de anställda 
att exempelvis använda en skyddsutrustning och håller denna tillgänglig på 
arbetsplatsen, kan verksamheten straffas om arbetstagarna inte efterkommer 
instruktionerna.115

    I Østre Landsrets dom den 2.10.2001 hade en anställd blivit allvarligt 
skadad då hans arm drogs in i ett transportband medan han rengjorde detta, 
utan att maskinen hade stoppats eller andra säkerhetsanordningar fanns 
tillgängliga. Verksamheten menade att den inte hade ett straffansvar, 
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2001, s.457. 
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eftersom den skadade arbetstagaren hade handlat förnuftsmässigt 
oförsvarbart och i strid med instruktionerna om rengöringen av maskinen. 
Østre Landsret var enig med verksamheten om att arbetstagaren hade 
handlat oförsvarbart, men menade att hans handlingar inte var osedvanliga i 
förhållande till hans övriga arbetsuppgifter. Verksamheten hade därför ett 
ansvar att ge tillräckliga instruktioner och utbildning för arbetet med 
maskinen och föra effektiv tillsyn med att arbetet blev utfört fullt 
försvarbart. Verksamheten ansågs straffansvarig enligt § 86 AML.116

    AML:s regler förpliktar inte bara arbetsgivare, utan även verksamhets- 
och arbetsledare har skyldigheter enligt lagen. Verksamhets- och 
arbetsledare kan bli personligt straffansvariga, men det rör sig endast om ett 
subjektivt ansvar, enligt § 82. Straffansvaret kräver därför att ledaren har 
handlat uppsåtligen eller av oaktsamhet. Detta gäller alltså även för 
verksamhetsledare som enligt § 23 har samma skyldigheter för arbetsmiljön 
som arbetsgivaren. Arbetsledare har mer begränsade skyldigheter enligt 
AML, och därför är omfattningen av arbetsledarens straffansvar mer 
begränsat.117

    Huvudregeln om subjektivt straffansvar finns alltså i § 82 AML. Regeln 
gäller inte bara verksamhets- och arbetsledare, utan alla ansvarssubjekt, 
exempelvis arbetsgivaren, arbetstagare, producenter och leverantörer, som 
kan tänkas bryta mot någon av de materiella arbetsmiljöreglerna som finns 
uppräknade i bestämmelsen. Straffansvaret i § 82 omfattar nästan alla 
materiella regler i AML och de flesta bekendtgørelser. Förutom de regler 
som också är straffsanktionerade med objektivt ansvar enligt § 83, omfattar 
regeln informations-, instruktions- och utbildningsskyldigheten, 
skyldigheten att delta i sikkerhedsorganisationen och plikten att ge 
upplysningar till Arbejdstilsynet.118

    I U 2000/295 H hade en arbetstagare skadats då han klämde sin hand i en 
maskin. Arbetsgivaren fanns skyldigt enligt § 82 och § 86, eftersom han 
hade varit ansvarig för användandet av maskinen som inte var säkerhets- 
och sundhetsmässigt fullt försvarbart inrättad. Arbetsgivaren dömdes på 
grund av underlåtenhet att uppfylla lagens regler, det vill säga subjektivt 
ansvar.119

    Enligt Arbejdsskadesikringsloven har arbetsgivaren ett objektivt ansvar 
att utge ersättning till en arbetstagare som har skadats i arbetet. Enligt § 11 
ASL ska arbetsgivaren bland annat betala för utgifter för sjukbehandling, 
rehabilitering och hjälpmedel, ersätta förlust av arbetsförmåga och utge 
skadestånd för variga men. Det som inte omfattas av 
arbetsskadeförsäkringen är bland annat ersättning för inkomstförlust till 
följd av arbetsskadan och skadestånd för sveda och värk (svie och smerte). 
Inkomstförlusten ersätts istället av sjukförsäkringen och skadestånd kan 
utges enligt Erstatningsansvarsloven.120

    Arbetsskador resulterar ofta i frånvaro från arbetet och arbetstagaren har 
då rätt till samma lönekompensation som vid frånvaro på grund av sjukdom. 
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Lönekompensationen regleras dels genom anställningsrättsliga regler, 
exempelvis Funktionærloven, och dels genom den allmänna 
sjukförsäkringen, Dagpengeloven. Enligt § 5 FuL har en funktionær rätt till 
full lön från arbetsgivaren under sjukdom, såvida han inte själv har 
medverkat till att han drabbades av sjukdomen. Andra arbetstagargrupper 
har rätt till hel eller delvis lönekompensation enligt kollektivavtal. Många 
traditionella arbetare har dock fortfarande inte rätt till lön under sjukdom 
enligt deras kollektivavtal. Dagpengeloven fastlägger därför ett 
minimiskydd för alla arbetstagare. Enligt lagens § 1 omfattas arbetsskador 
uttryckligen av sjukdomsbegreppet. Är en arbetstagare, på grund av en 
arbetsskada, oförmögen att arbeta har han därför rätt till sjukpenning. 
Arbetstagare som inte har rätt till lön under sjukdom har istället rätt till 
sjukpenning från arbetsgivaren de första 14 dagarna, §§ 3, 25. Efter 
arbetsgivarperioden tar kommunen över sjukpenningansvaret.121

    Ambitionen med arbetsskadeförsäkringen var att göra det vanliga 
skadeståndsansvaret enligt Erstatningsansvarsloven överflödigt. 
Arbetstagare har därför inte möjlighet att göra skadeståndsanspråk för 
förlustposter som täcks av arbetsskadeförsäkringen. Eftersom 
arbetsskadeförsäkringen inte omfattar alla förlustposter i samband med 
arbetsskada, spelar skadeståndsansvaret ändå en viss roll. För att en 
arbetsgivare ska bli skadeståndsskyldig krävs att han har handlat med uppsåt 
eller av oaktsamhet. Skadeståndsansvaret förutsätter alltså att arbetsgivaren, 
uppsåtligen eller av oaktsamhet, har handlat rättstridigt, och att arbetsskadan 
har orsakats av denna handling.122

    Vid oaktsamhetsbedömningen är det centralt om arbetsgivarens 
handlande avviker från normalt erkänt handlande. Vad som anses vara 
normalt erkänt handlande avgörs av arbetsmiljöreglerna. För 
skadeståndsansvar krävs inte att arbetsmiljöregeln som åsidosatts är 
straffsanktionerad eller juridiskt bindande. Även vägledande 
arbetsmiljöregler kan därför vid överträdelse leda till skadeståndsansvar. 
Arbetsskadeansvaret består främst av skadesituationer där arbetsgivaren har 
underlåtit att uppfylla de skyldigheter som arbetsmiljöreglerna föreskriver. 
För att arbetsgivaren ska bli ansvarig för underlåtenhet krävs att han har haft 
en skyldighet att handla i situationen.123

    I praktiken är arbetsgivarens skadeståndsansvar så omfattande att det i 
vissa fall påläggs arbetsgivaren ett objektivt ansvar. Højesteret dömde efter 
ett objektivt skadeståndsansvar i U 1989/1108 H. Flera anställda på en 
fabrik hade blivit sjuka på grund av asbest. Højesteret menade att eftersom 
det var tal om en större fabriksverksamhet som under lång tid hade använt 
stora mängder asbest i sin produktion och de anställda i stor utsträckning 
hade varit utsatta för asbestdamm, som länge varit känt för att framkalla 
allvarliga sjukdomar, måste ledningen ha haft kännedom om förhållandena. 
Flera av arbetstagarna hade dessutom i ett tidigt skede fått besvär som 
orsakats av asbestdammet och den ökade kunskapen om asbestens farlighet 
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medförde att fabriken slutade använda asbest i produktionen. Højesteret 
ansåg därför att fabriken var skadeståndsansvarig.124

    För skadeståndsansvar ska det också föreligga ett orsakssamband mellan 
arbetet och skadan, samt mellan skadan och arbetstagarens lidande. Det ska 
även vara ett samband mellan skadan och den uppsåtliga eller oaktsamma 
handlingen. Exempelvis ska arbetstagaren kunna visa att arbetsgivarens 
överträdelse av en arbetsmiljöregel är orsaken till att skadan som 
arbetstagaren lider av uppkom. Det är arbetstagaren som ska bevisa 
orsakssammanhangen, men generellt ställs inte särskilt höga krav på 
bevisningen. Det är vanligtvis tillräckligt att visa på att ett handlande har 
medverkat till skadan.125

4.5 Rehabilitering 

4.5.1 Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar 
Arbetsmiljölagstiftningen har som syfte att motverka arbetsskador och 
sjukdomar genom att uppnå en fullt försvarbar arbetsmiljö. Trots det 
förebyggande arbetet drabbas arbetstagare av arbetsskador och sjukdomar 
på grund av arbetsförhållandena. Redan på slutet av 1800-talet antogs 
Ulykkesforsikringsloven, som stadgade att arbetsgivaren hade ett objektivt 
ansvar att betala ersättning i samband med arbetsskador. Som nämnts ovan 
reglerar Arbejdsskadesikringsloven idag arbetstagares rätt till ersättning vid 
arbetsolyckor eller sjukdomar. Enligt § 1 ASL är lagens huvudsakliga syfte 
att ge ekonomisk kompensation till skadade arbetstagare genom ett objektivt 
ansvar för arbetsgivaren. Arbetsgivarens finansiering av ersättningen har 
samtidigt ett indirekt syfte att stödja arbetsmiljösystemets förebyggande av 
arbetsskador. Arbetsgivare i Danmark har inte ett aktivitetsansvar, 
exempelvis att genomföra rehabiliterande åtgärder, utan endast ett ansvar att 
betala ersättning, som bland annat ska täcka rehabiliteringsutgifter, till en 
skadad arbetstagare.126

    Alla personer som är anställda för att utföra arbete i Danmark för en 
arbetsgivare är försäkrade, enligt § 2 ASL. Allt arbete för arbetsgivaren 
omfattas av arbetsskadeförsäkringen enligt § 4. Skyddet gäller alltså inte 
bara det yrkesmässiga arbetet, utan också arbetsuppgifter som utförs privat 
för arbetsgivaren eller dennes familj.127

    Arbetstagaren har rätt till ersättning om det föreligger en arbetsskada 
enligt § 1 och § 5 ASL. Arbetsgivarens objektiva ansvar innebär att det inte 
ställs krav på att arbetsgivaren eller någon annan på verksamheten har 
handlat uppsåtligen eller av oaktsamhet. Enligt § 11 har en arbetstagare som 
drabbats av en arbetsskada rätt till betalning av utgifter för sjukbehandling, 
rehabilitering och hjälpmedel, ersättning för förlust av arbetsförmåga och 
skadestånd för variga men. Efterlevande vid dödsfall i arbete har också rätt 
till ersättning. Enligt § 12 anses förlust av arbetsförmåga, variga men eller 
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en persons död alltid vara en följd av arbetsskadan, såvida inte övervägande 
skäl talar emot det. Bestämmelsen lättar beviskravet för orsakssambandet 
mellan arbetsskadan och dess följder.128

    Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar regleras alltså i § 11 ASL, och 
består av ett betalningsansvar för arbetstagarens sjukbehandling, 
rehabilitering och hjälpmedel. Vid fastsättandet av ersättningsbeloppet ska 
man inte bara se på redan utförd behandling, utan också på framtida 
behandlingsbehov. Sjukbehandlings- och rehabiliteringsutgifterna ska 
endast finansieras av arbetsgivaren i den utsträckning som sjukförsäkring 
och sjukhusväsendet inte täcker arbetstagarens utgifter. Arbetsgivaren ska 
vanligtvis bekosta hjälpmedel, såsom rullstolar och hörapparater samt 
sjuktransporter, medicin och så vidare.129

    Eftersom arbetsgivarens objektiva ersättningsansvar är beroende av om 
det föreligger en arbetsskada, är arbetsskadedefinitionen av intresse. Enligt 
§ 5 kan en arbetsskada antingen vara en olycka (ulykke) eller en 
arbetssjukdom (erhvervsygdom). Det är inte tillräckligt att skadan har 
inträffat under arbetet, utan den ska också vara orsakad av 
arbetsförhållandena. Enligt § 6 ASL är det tal om en olycka om det 
föreligger en personskada som orsakats av en händelse eller en påverkan 
som sker plötsligt eller inom fem dagar. Påverkan ska komma utifrån, det 
vill säga skadan ska vara orsakad av yttre förhållanden och inte 
arbetstagarens dåliga hälsa i allmänhet. Kravet om att skadan ska 
uppkomma plötsligt eller inom fem dagar kommer av att även en skada som 
utvecklas under en viss tid, exempelvis förfrysningar till följd av arbete i 
kyla under flera timmar, ska räknas som en olycka. Det krävs också att 
skadan inträffade oberoende av den skadades vilja. Skadan får alltså inte 
vara en ofrånkomlig följd av ett händelseförlopp som arbetstagaren själv 
satte igång. Det kan vara en svår gränsdragning, men normalt läggs i praxis 
vikt på om arbetet utfördes som vanligt eller inte.130

    I U 1998/87 H hade en vårdare fått en ryggskada som orsakades av att 
ryggstödet på en rullstol plötsligt gick sönder när hon sköt en patient i 
rullstolen uppför en backe. Højesteret ansåg att detta var ett olyckstillfälle, 
eftersom skadan var ett resultat av ett avvikande händelseförlopp då 
ryggstödet gick sönder. I U 1998/881 H kom Højesteret fram till motsatt 
resultat, det vill säga att en vårdares ryggskada inte kunde anses vara en 
arbetsolycka. Ryggskadan uppkom då vårdaren tvättade en sängliggande 
patient som plötsligt vände sig om. Højesteret menade att vårdaren inte blev 
utsatt för en utifrån kommande belastning som kunde anses vara ovanligt 
förekommande i en sådan arbetssituation. Vårdaren borde alltså ha varit 
förberedd på detta.131

    Enligt § 5 ASL omfattas alltså även arbetssjukdomar av 
arbetsskadebegreppet. För att lätta bevisbördan för sambandet mellan 
arbetet och sjukdomen, har Arbejdsskadestyrelsen utarbetat en lista över 
sjukdomar som anses vara orsakade av arbetsförhållanden, § 7 ASL. En 
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person som har fått en sjukdom som finns med på listan omfattas av lagen, 
om det får anses övervägande sannolikt att sjukdomen skylls andra 
förhållanden än de arbetsmässiga. Den särskilda bevisregeln gäller endast 
för sambandet mellan sjukdomen och arbetet. Den sjuka ska alltså bevisa att 
han har varit utsatt för påverkan i arbetet som kan leda till den aktuella 
sjukdomen samt att han har den sjukdom som påstås.132  
    Även andra sjukdomar än de på listan kan godtas som arbetssjukdomar, 
men beviskravet är mycket högt. Arbetstagaren ska bevisa att sjukdomen, 
enligt ny medicinsk dokumentation uppfyller kravet på arbetssjukdom eller 
att sjukdomen får anses vara uteslutande orsakad av arbetets särskilda art. 
Trots det höga beviskravet finns exempel på att Højesteret har ansett en 
sjukdom vara orsakad av arbetet, utan att den finns med på listan. I U 
1993/226 H hade en sprutlackerare fått en ryggskada i samband med ett 
tungt lyft. Arbetstagaren hade arbetat med tunga lyft i dåliga 
arbetsställningar i tio år före skadan. Højesteret ansåg med anledning av den 
långa anställningstiden i arbetet med valigt förekommande tunga lyft i 
dåliga arbetsställningar att ryggskadan var orsakad av arbetets särskilda art 
och därför en arbetsskada.133

    Enligt § 48 ASL har alla arbetsgivare som sysselsätter arbetstagare en 
skyldighet att försäkra sig mot de ekonomiska följderna av arbetsskador. 
Arbetsgivaren har därför en skyldighet att teckna försäkring för arbetsskador 
i ett godkänt försäkringsbolag och ansluta sig till Arbejdsmarkedets 
Erhvervsygdomssikring. Om en arbetsgivare inte har tecknat försäkring ska 
han själv stå för kostnaderna. Arbetsgivaren har alltså ett personligt 
betalningsansvar i förhållande till arbetstagaren. Principen om obligatorisk 
försäkring i ASL kan innebära att arbetsgivaren blir mindre motiverad att 
arbeta förebyggande med arbetsmiljön. Detta kommer särskilt av att 
försäkringspremien inte fastställs av de individuella 
arbetsmiljöförhållandena på olika verksamheter, utan de fastställs efter 
riskerna i olika branscher. Fastställandet av premiens storlek sker alltså med 
hänsyn till risken för arbetsskador inom olika yrkesområden. Verksamheter 
har därför inte via premiens storlek ett incitament för att arbeta för en så bra 
arbetsmiljö som möjligt.134

    Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar enligt ASL innefattar alltså inte ett 
ansvar för att genomföra rehabiliteringsåtgärder på verksamheten. Ett nära 
samband med rehabiliteringsåtgärder är dock skyldigheten att anpassa 
arbetet till de anställda. Enligt kap.5 AML har arbetsgivaren ett ansvar att 
utforma arbetsplatsen, inventarier, tekniska hjälpmedel och val av arbets- 
och produktionsmetoder så att de är anpassade till de arbetstagare som utför 
arbetet. Enligt § 15a AML har arbetsgivaren vidare ett ansvar att utarbeta en 
arbetsplatsvärdering, vilket bland annat innebär att arbetsgivaren ska 
fastsätta handlingsplaner för arbetsmiljön. I samband med detta ställs 
särskilt höga krav på verksamheter som sysselsätter arbetstagare med 

                                                 
132 Hasselbalch, 2002, s.421, Kjær Knudsen, 2004, s.29, Kristiansen, 2005, s.412, Nielsen, 
2004, s.172, Sidelmann, 1996, s.92. 
133 Kristiansen, 2005, s.413, Sidelmann, 1996, s.103, U1993/226 H. 
134 Kristiansen, 2005, s.418-419, Nielsen, 2004, s.173. 
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särskilda behov, exempelvis gravida arbetstagare eller arbetstagare med 
handikapp.135

4.5.2 Anställningsskydd vid sjukdom 
I Danmark finns ingen allmän anställningsskyddslag som reglerar 
uppsägningar från arbetsgivarens sida, utan det ligger som en del av 
arbetsgivarens arbetsledningsrätt att han fritt kan säga upp sina anställda. 
Uppsägningar regleras istället genom kollektivavtal och i lagar som endast 
gäller särskilda arbetstagargrupper, exempelvis Funktionærloven.136

    Långt från alla arbetstagare omfattas av ett anställningsskydd, men i 
DA/LO:s hovedaftale § 4 finns en regel som förbjuder orimliga 
uppsägningar (urimelige afskedigelser) av arbetstagare som har varit 
anställda i verksamheten i minst nio månader. En motsvarande regel finns i 
§ 2b FuL, som stadgar att uppsägningar från arbetsgivarens sida ska vara 
rimligt begrundade i funktionærens eller verksamhetens förhållanden. För 
att arbetstagaren ska omfattas av regeln måste han ha varit anställd i 
verksamheten i minst ett år.137

    Rimlighetskraven ger främst ett skydd mot uppsägningar som grundar sig 
på arbetstagarens personliga förhållanden. Vid uppsägningar som grundar 
sig på verksamhetens förhållanden, arbetsbrist, föreligger i princip inte 
något skydd alls. En personligt begrundad uppsägning kan exempelvis vara 
att arbetstagaren inte kan utföra sina arbetsuppgifter på grund av sjukdom, 
sjukfrånvaro eller bristande kvalifikationer. Om en uppsägning är orimlig 
ska i dessa fall avgöras efter en konkret bedömning. I bedömningen ska man 
också överväga eventuella alternativ till uppsägningen.138

    Sjukdom är i sig själv inte en rimlig grund för uppsägning. Uppsägningen 
kan dock vara rimligt begrundad av driftsmässiga skäl, exempelvis att 
arbetstagaren inte kan utföra sitt arbete på ett försvarbart sätt. I 
Afskedigelsesnævnets avgörande från den 2/7 1990 hade en chaufför blivit 
uppsagd på grund av att han led av epilepsi. Uppsägningen ansågs vara 
rimlig eftersom epilepsin utgjorde en säkerhetsmässig risk och chauffören 
därför inte kunde utföra sitt arbete som chaufför.139

    Arbetsfrånvaro på grund av sjukdom kan också vara rimlig grund för 
uppsägning, särskilt om frånvaron är högre än den normala sjukfrånvaron 
bland verksamhetens anställda eller om frånvaron är särskilt besvärande för 
verksamheten. Som huvudregel är sjukdom alltid lovlig frånvarogrund, men 
frånvaron kan alltså av driftsmässiga hänsyn vara rimlig grund för 
uppsägning. Inom exempelvis barn- och äldreomsorgen har man svårt att 
hantera stor sjukfrånvaro och därför krävs mindre frånvaro på dessa 
områden för att uppsägningen ska anses vara rimligt begrundad. I Faglig 
voldgifts avgörande från den 13/11 2000 blev en arbetstagare uppsagd på 
grund av sjukfrånvaro som markant översteg den sedvanliga och 

                                                 
135 Hasselbalch, 2002, s.409, Nielsen, 2004, s.89-90, 92-93. 
136 Kristiansen, 2005, s.332. 
137 Hasselbalch, 2002, s.123, Kjær Knudsen, 2004, s.13, Kristiansen, 2005, s.338-339, 
Nielsen, 2001, s.318. 
138 Kjær Knudsen, 2004, s.13, Kristiansen, 2005, s.340-341. 
139 Kristiansen, 2005, s.341, AN af 2.7.1990 (386). 
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genomsnittliga frånvaron bland de andra anställda. Faglig voldgift företog 
en konkret bedömning av arbetsgivarens behov av att säga upp arbetstagaren 
och eftersom arbetstagaren inte kunde upplysa om när han skulle bli 
friskanmäld, ansågs uppsägningen vara rimligt begrundad.140  
    I Afskedigelsesnævnets avgörande från den 3/1 2006 hade en 
busschaufför blivit uppsagd på grund av hög sjukfrånvaro. Största delen av 
sjukfrånvaron berodde på en tarmsjukdom och tidigare hade arbetsgivaren 
inkallat arbetstagaren till ett sjuksamtal där han blev uppmärksammad på att 
frånvaron var belastande för verksamheten och skulle leda till uppsägning 
om det inte blev bättre. Efter sjuksamtalet kom arbetstagaren i medicinsk 
behandling för tarmsjukdomen, varpå frånvaron minskade. I augusti 2005 
fick arbetstagaren lunginflammation och blev då uppsagd. 
Afskedigelsesnævnet ansåg att uppsägningen inte var rimligt begrundad, 
eftersom tarmsjukdomen som ledde till den höga frånvaron som 
uppsägningen motiverades med, nu var under behandling och inte kunde 
förväntas bli lika hög framöver. Endast frånvaron på grund av 
lunginflammationen kunde inte anses vara så omfattande att en uppsägning 
var rimlig.141

    Det finns ingen allmän skyldighet för arbetsgivare att försöka omplacera 
arbetstagaren till andra arbetsuppgifter vid sjukdom. Försök att omplacera 
arbetstagaren kan dock vara med i den konkreta bedömningen av om 
uppsägningen är rimlig, särskilt om arbetstagaren har varit anställd i 
verksamheten under lång tid. Vid rimlighetsbedömningen ska hänsyn därför 
tas till de följder som uppsägningen får för arbetstagaren i jämförelse med 
det som arbetsgivaren uppnår. Kan problemet lösas genom en åtgärd som 
har mindre ingripande konsekvenser för arbetstagaren, exempelvis 
omplacering istället för uppsägning, ska detta väljas. I 
Afskedigelsesnævnets avgörande från den 26/7 1983 hade en arbetsgivare 
sagt upp en kroniskt sjuk arbetstagare på grund av hög frånvaro. 
Arbetstagaren hade själv försökt att minska sjukdomens inverkan på arbetet, 
medan arbetsgivaren inte hade gjort något för att underlätta arbetet för 
arbetstagaren. Afskedigelsesnævnet menade att uppsägningen inte var 
rimligt begrundad. Arbetsgivaren borde, istället för att säga upp 
arbetstagaren, exempelvis ha försökt att hitta passande arbetsuppgifter för 
arbetstagaren.142

    En orimlig uppsägning kan enligt DA/LO:s hovedaftale antingen 
sanktioneras genom underkännande eller ideellt skadestånd. Uppsägningen 
kan endast underkännas om samarbetet mellan arbetsgivaren och 
arbetstagaren inte har lidit skada. Enligt FuL är ideellt skadestånd den enda 
sanktionsmöjligheten.143    
    Enligt § 5 Funktionærloven har arbetsgivaren en möjlighet att avtala en 
kortare uppsägningstid i samband med sjukdom. Om arbetstagaren har varit 
frånvarande från arbetet på grund av sjukdom i sammanlagt 120 dagar under 
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en tolvmånadersperiod kan arbetsgivaren säga upp arbetstagaren med endast 
en månads uppsägningstid. Denna regel ska motverka att arbetsgivaren i ett 
tidigare skede säger upp en sjuk arbetstagare.144

    Arbetsgivaren har en skyldighet att betala full lön till funktionærer under 
sjukdom, enligt § 5 FuL. I samband med detta har funktionæren en 
skyldighet att underrätta arbetsgivaren om sin sjukfrånvaro så snabbt som 
möjligt och lämna läkarintyg på arbetsgivarens begäran. Om funktionæren 
inte uppfyller sina skyldigheter har arbetsgivaren normalt rätt att häva 
anställningsavtalet, det vill säga avskeda arbetstagaren.145

                                                 
144 Hasselbalch, 2002, s.119, Kristiansen, 2005, s.334, Nielsen, 2001, s.298. 
145 Hasselbalch, 2002, s.240-241. 
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5 Analys 

5.1 Komparativ analys 

5.1.1 Inledning 
Arbetsmiljörätten är av lång tradition i både Sverige och Danmark 
lagreglerad. Skyddslagstiftning för arbetstagare infördes i båda länderna i 
slutet av 1800-talet och sedan dess har utvecklingen av 
arbetsmiljölagstiftningen följts åt, inte minst på grund av lagstiftningskrav 
från EU. Dagens arbetsmiljölagar är ramlagar och har som övergripande 
syfte att förebygga arbetsskador och i övrigt uppnå en god arbetsmiljö, med 
fokus på både den fysiska och den psykosociala arbetsmiljön. Detta känns 
igen från Arbetsmiljödirektivet, som också är ett ramdirektiv med 
överordnade arbetsmiljörättsliga principer, på EU-nivå. Den psykosociala 
arbetsmiljön har även uppmärksammats inom EU. På grund av 
arbetsmiljölagarnas utformning som ramlagar, spelar AMF och 
Arbetsmiljöverkets föreskrifter i Sverige och Beskæftigelsesministerns 
bekendtgørelser i Danmark en stor roll för tillämpningen av de generella 
principer som lagarna stadgar. 
    Arbetsmiljöverket i Sverige och Arbejdstilsynet i Danmark har liknande 
uppgifter, som bland annat omfattar tillsyn av att arbetsmiljölagstiftningen 
efterlevs. På detta sätt uppfyller både Sverige och Danmark kravet i 
Arbetsmiljödirektivet om att medlemsstaterna ska säkerställa kontroll och 
tillsyn av att arbetsmiljöreglerna efterlevs.  
     Arbetsmarknadens organisationer kan sägas ha en mer framträdande roll 
inom den danska arbetsmiljörätten. Detta kommer till uttryck dels genom 
möjligheten att överta tillsynskompetensen från Arbejdstilsynet och dels 
genom organisationernas representation i Arbejdsmiljørådet och 
branchearbejdsmiljøråden, vilket innebär att arbetsmiljöreglerna antas i ett 
nära samarbete mellan staten och organisationerna. Både Arbejdsmiljørådet 
och branchearbejdsmiljøråden saknar motsvarighet i Sverige. Detta har 
troligtvis att göra med den danska arbetsmarknadsmodellen, som till stor del 
regleras genom kollektivavtal. Den danska industrial relationsstrukturen ger 
arbetsmarknadens organisationer en större roll på arbetsrättens område och 
staten en mindre roll i jämförelse med Sverige. Denna skillnad i industrial 
relationsstrukturen gör sig alltså gällande även på arbetsmiljöområdet, om 
än inte i samma utsträckning som inom den övriga arbetsrätten.  

5.1.2 Förebyggande arbetsgivaransvar 
Huvudansvaret för arbetsmiljön ligger både i Sverige och i Danmark på 
arbetsgivaren. Det grundläggande arbetsmiljöansvaret för arbetsgivare i 
Sverige är skyldigheten att se till att arbetsmiljön är tillfredsställande med 
hänsyn till arbetets natur och samhällets sociala och tekniska utveckling. I 
Danmark motsvaras denna regel av arbetsgivares skyldighet att säkra en 
säkerhets- och sundhetsmässig fullt försvarbar arbetsmiljö. De 
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grundläggande reglerna för arbetsmiljön uppfyller Arbetsmiljödirektivets 
krav på att arbetsgivaren ska svara för att arbetstagarnas säkerhet och hälsa 
ska tryggas i alla avseenden som är förbundna med arbetet. 
    I både den svenska och i den danska arbetsmiljölagen definieras den 
grundläggande principen om en tillfredsställande respektive fullt försvarbar 
arbetsmiljö närmare genom angivande av arbetsmiljöförhållanden som är 
viktiga för att uppnå en god arbetsmiljö. I svenska AML anges reglerna i 
kap.2, som stadgar att arbetet ska planläggas och anordnas så att det kan 
utföras i en sund och säker miljö, att arbetsplatsen ska inredas lämpligt i 
arbetsmiljöhänseende, att luft-, ljud- och ljusförhållanden ska vara 
tillfredsställande, att skyddsåtgärder ska vidtas och personlig 
skyddsutrustning ska finnas, att maskiner med mera ska vara säkra samt att 
farliga ämnen endast får användas under förhållanden som ger betryggande 
säkerhet. I den danska AML föreskrivs motsvarande regler i kap.6-8. Dessa 
regler har till övervägande del sitt ursprung i EG-rätten. I 
Arbetsmiljödirektivet anges exempelvis regler om farliga ämnen, medan 
bland annat arbetsplatsens inredning, arbetsutrustning och personlig 
skyddsutrustning regleras i särdirektiv till Arbetsmiljödirektivet. 
    Enligt Arbetsmiljödirektivet ska arbetet anpassas till de enskilda 
arbetstagarna. Denna regel kommer till uttryck både i den svenska och i den 
danska arbetsmiljölagstiftningen. Den svenska arbetsmiljölagen stadgar att 
arbetsmiljön ska anpassas efter olika arbetsuppgifters art och ändamål, samt 
till människans förutsättningar i fysiskt och psykiskt avseende, medan den 
danska lagen stadgar att utformningen av arbetsplatsen, inventarier, tekniska 
hjälpmedel och val av arbets- och produktionsmetoder ska anpassa till de 
arbetstagare som utför arbetet. Om anpassningsansvaret se nedan i kapitel 
5.1.4. 
    Den danska principen om en fullt försvarbar arbetsmiljö är obetingad, 
vilket betyder att den inte kan frångås med hänsyn till verksamhetens storlek 
eller ekonomiska situation. I svensk rätt framhålls att de insatser som 
arbetsgivare måste vidta för att förbättra arbetsmiljön inte får vara orimliga i 
förhållande till de resultat som kan uppnås. Kostnaderna för arbetsmiljön 
ska dock ses som produktionskostnader och arbetsmiljön ska vara en 
integrerad del av produktionen. Detta går hand i hand med 
Arbetsmiljödirektivet som har som syfte att initiera åtgärder för att förbättra 
arbetstagarnas säkerhet och hälsa i arbetet, utan hänsynstagande till rent 
ekonomiska intressen. 
    Arbetsmiljödirektivet fastslår en allmän princip om information och 
samråd med arbetstagarna. I Sverige organiseras samverkan mellan 
arbetstagarna och arbetsgivaren i en skyddsorganisation och i Danmark i en 
sikkerhedsorganisation. Vid fem anställda ska ett skyddsombud väljas i 
Sverige, och i Danmark ska en sikkerhedsrepræsentant väljas om 
verksamheten har tio anställda och tillsammans med arbetsledaren bilda en 
sikkerhedsgruppe. Verksamheter med 50 anställda i Sverige och 20 
anställda i Danmark ska upprätta en säkerhetskommitté respektive ett 
sikkerhedsudvalg. Gemensamt för skydds- respektive 
sikkerhedsorganisationerna är även att de inte har ett ansvar enligt 
arbetsmiljölagstiftningen, utan endast ska ge råd om och delta i det 
förebyggande arbetsmiljöarbetet. Både skyddsombud och 
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sikkerhedsrepræsentanter har ett särskilt skydd i sin roll, bland annat mot 
försämrade anställningsvillkor och uppsägningar. Skydds- respektive 
sikkerhedsorganisationen kan regleras i kollektivavtal. Möjligheten finns 
alltså både i Sverige och i Danmark att slå samman arbetsmiljöfrågorna med 
medbestämmandefrågor och på så sätt göra arbetsmiljön till i viss del en 
facklig angelägenhet. I Sverige ska dock skyddsombudet alltid utses av den 
lokala arbetstagarorganisation som har kollektivavtal med arbetsgivaren. 
Det betyder att skyddsorganisationen alltid har en viss koppling till den 
fackliga verksamheten. 
    Enligt den svenska AML har arbetsgivare ett ansvar för att vidta alla 
åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagarna utsätts för ohälsa 
eller olycksfall. Detta innebär att arbetsgivaren ska planera, leda och 
kontrollera att verksamheten uppfyller kraven på en god arbetsmiljö. Ett 
liknande ansvar har danska arbetsgivare genom skyldigheten att föra 
effektiv tillsyn över att arbetet utförs fullt försvarbart. Både svenska och 
danska arbetsgivare har även ett ansvar för att utarbeta handlingsplaner, i 
Danmark genom arbetsplatsvärderingen. Handlingsplanerna ska innehålla 
en dokumentation av arbetsmiljön, en kartläggning av 
arbetsmiljöproblemen, hur dessa ska åtgärdas och en arbetsmiljöpolicy. Att 
utvärdera och bekämpa riskerna i arbetsmiljön och utarbetandet av 
arbetsmiljöpolicy kommer också som krav från EU. Svenska arbetsgivare 
har ett vidare ansvar för att utreda arbetsskador. Detta är en del av det 
omfattande rehabiliteringsansvar som svenska arbetsgivare har, men som 
saknar motsvarighet i Danmark. Detsamma gäller den svenska skyldigheten 
att inrätta företagshälsovård, som också saknar motsvarighet i Danmark, 
vilket alltså kan förklaras genom bristen på rehabiliteringsansvar. 
    I både Sverige och Danmark har arbetsgivaren ansvar för att arbetstagarna 
har god kännedom om förhållandena i arbetet och de risker som är förenade 
med detta samt nödvändiga instruktioner och utbildning för arbetet. Även 
detta är ett krav från EU. 
    Likheterna mellan arbetsgivarens arbetsmiljöansvar i Sverige och i 
Danmark kan alltså till stor del förklaras genom EG-rätten, och främst 
Arbetsmiljödirektivet med tillhörande särdirektiv. Troligtvis kan likheterna 
även förklaras med den likartade utvecklingen på arbetsmiljöområdet som 
Sverige och Danmark har genomgått sedan slutet av 1800-talet. De få 
skillnader som finns är dels organisationstekniska, exempelvis skillnaden 
mellan antal anställda för att upprätta organiserat arbetsmiljösamarbete 
mellan arbetsgivare och anställda, och dels som ett resultat av att 
arbetsgivare i Danmark saknar ett rehabiliteringsansvar som kan likställas 
med det svenska. Skillnaderna i rehabiliteringsansvaret utreds närmare 
nedan i kapitel 5.1.4. 

5.1.3 Ansvarssubjekt 
Arbetsgivaren har alltså huvudansvaret för arbetsmiljön i både Sverige och 
Danmark, men även andra, såsom importörer och tillverkare, har i båda 
länderna ett visst ansvar som är kopplat till deras verksamhet. 
    Delegationsmöjligheten av straffansvaret avskaffades i Danmark 1990. I 
Sverige har man, i enlighet med förarbetena till AML och praxis, 
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fortfarande möjlighet att delegera straffansvaret. Som utgångspunkt ska 
vissa förutsättningar vara uppfyllda för att en delegation av 
arbetsmiljöansvaret ska vara straffrättsligt giltig. Dessa förutsättningar har 
emellertid frångåtts i praxis flera gånger. Det föreligger därför en viss 
osäkerhet om vem som kan bli ansvarig för att arbetsmiljön inte uppfyller 
arbetsmiljökraven. Säkert kan sägas att underställda chefer som inte är 
arbetsgivare i arbetsmiljörättsligt hänseende, oavsett om delegering har 
utförts, alltid har ett allmänt ansvar för arbetsmiljön och säkerheten som kan 
kopplas till ett straffansvar. I Danmark har man istället löst problemet 
genom att verksamhets- och arbetsledare har särskilda lagstadgade 
skyldigheter enligt Arbejdsmiljøloven samt lagstadgade definitioner på vem 
som anses som verksamhets- respektive arbetsledare i arbetsmiljöhänseende. 
Definitionerna kan visserligen leda till tolkningsproblem och på så sätt leda 
till osäkerhet om vem som har ansvaret. Det har dock genom lagstiftningen 
tydliggjorts vilket ansvar som vilar på verksamhets- respektive arbetsledare. 

5.1.4 Straff- och skadeståndsrättsligt 
arbetsmiljöansvar 

Arbetsmiljödirektivet stadgar endast att medlemsstaterna ska vidta 
tillräckliga åtgärder för att säkerställa att arbetsgivare och arbetstagare 
omfattas av lagar och andra författningar som behövs för att genomföra 
direktivets bestämmelser på nationell nivå. Det innebär att det är upp till 
medlemsstaterna själva hur man vill sanktionera överträdelser. 
    I Sverige har arbetsgivaren både ett allmänt straffrättsligt och ett 
specialstraffrättsligt ansvar, medan arbetsgivare i Danmark endast har ett 
specialstraffrättsligt ansvar. Omfattningen av arbetsmiljöansvaret i 
straffrättsligt hänseende i Sverige respektive Danmark verkar dock vara 
likartad. 
    Det svenska allmänstraffrättsliga ansvaret består av arbetsmiljöbrott, som 
utdöms om någon vållar annans död, kroppsskada eller sjukdom eller 
framkallar fara för detta. För att göra sig skyldig till arbetsmiljöbrott krävs 
subjektivt ansvar. Motsvarande regel som särskilt straffsanktionerar brott 
mot arbetsmiljölagstiftningen som lett till skada på arbetstagare, finns inte i 
Danmark. Istället utdöms skärpt straff om en överträdelse har lett till 
personskada eller fara för skada. I Danmark får därför resultatet av 
arbetsmiljööverträdelser endast betydelse vid straffutmätningen.  
    Det specialstraffrättsliga ansvaret i Danmark omfattar de flesta materiella 
regler i AML och tillhörande bekendtgørelser. Bland annat är den allmänna 
skyldigheten att säkra att arbetsförhållandena är säkerhets- och 
sundhetsmässigt fullt försvarbara med beaktande av reglerna i kap.5-8 
AML, skyldigheten att utarbeta en arbetsplatsvärdering och att föra effektiv 
tillsyn omfattade av arbetsgivarens objektiva straffansvar. Det 
specialstraffrättsliga ansvaret för arbetsgivare i Sverige är begränsat till 
betydligt färre materiella arbetsmiljöregler och det krävs även här att 
arbetsgivaren är subjektivt ansvarig. Det danska specialstraffrättsliga 
arbetsgivaransvaret är med andra ord betydligt mer omfattande än det 
svenska. Det objektiva ansvaret innebär att det är lättare att ställa 
arbetsgivare till svars för arbetsmiljööverträdelser, och genom att den 
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allmänna skyldigheten att säkra en fullt försvarbar arbetsmiljö är 
straffsanktionerad kan de flesta fall av otillräcklig arbetsmiljö bli föremål 
för straff. Genom det svenska allmänstraffrättsliga ansvaret blir dock de 
arbetsmiljöregler som inte omfattas av det specialstraffrättsliga ansvaret 
enligt AML, ändå straffsanktionerade om en överträdelse leder till 
personskada eller fara för detta. De arbetsmiljöregler som inte omfattas av 
det specialstraffrättsliga ansvaret är alltså straffsanktionerade indirekt 
genom BrB. Därför ligger den största skillnaden mellan det svenska och det 
danska straffansvaret i att arbetsgivare i Danmark har ett objektivt 
straffansvar. 
    För fängelsestraff krävs alltid subjektivt ansvar, både i Sverige och i 
Danmark, men i båda länderna verkar det endast vara i undantagsfall som 
denna sanktion används. 
    Det danska specialstraffrättsliga ansvaret sträcker sig också till att omfatta 
verksamhets- och arbetsledare. För att dessa ska anses ansvariga krävs att 
det föreligger en subjektiv överträdelse av arbetsmiljöreglerna. Det 
straffrättsliga ansvaret sträcker sig till att endast omfatta de skyldigheter 
som verksamhets- respektive arbetsledare har tilldelats genom lag. Det 
samma gäller i Sverige, om straffrättsligt giltig delegering har skett. Se ovan 
i kapitel 5.1.2 om ansvarssubjekt. 
    I både Sverige och Danmark kan juridiska personer bli ansvariga vid 
överträdelser av arbetsmiljöreglerna. I svensk rätt har juridiska personer 
straffansvar dels på objektiv grund, genom sanktionsavgift, och dels enligt 
lag om företagsbot om verksamheten gjort sig skyldig till grovt 
åsidosättande av särskilda skyldigheter, exempelvis arbetsmiljöreglerna. 
Även i Danmark har juridiska personer straffansvar om en överträdelse av 
arbetsmiljöreglerna har gjorts i verksamheten. 
    Varken i Sverige eller i Danmark spelar skadeståndsansvaret för 
ekonomisk och ideell skada i arbetet särskilt stor roll. I Sverige beror det på 
att arbetsskadeförsäkringen tillsammans med trygghetsförsäkringen vid 
arbetsskada i många fall gör det vanliga skadeståndsansvaret överflödigt. I 
Danmark ger arbetsskadeförsäkringen ersättning för så många förlustposter 
att skadeståndsansvaret inte heller här får särskilt stor praktisk betydelse. 
Skadeståndsansvaret blir i Sverige endast aktuellt om arbetstagaren inte 
omfattas av kollektivavtal med trygghetsförsäkring vid arbetsskada och i 
Danmark endast för förlustposter som inte täcks av arbetsskadeförsäkringen. 
I både Sverige och Danmark krävs subjektivt ansvar för 
skadeståndsskyldighet. Det danska skadeståndsansvaret verkar dock aningen 
större, då det i praxis rör sig om ett så omfattande ansvar att man kan tala 
om ett objektivt ansvar. 
    Den svenska arbetsskadeförsäkringen ersätter i princip endast bestående 
nedsättning av arbetsförmågan i form av livränta, det vill säga för 
ekonomisk skada. Den danska arbetsskadeförsäkringen täcker förutom 
ersättning för förlust av arbetsförmågan, även utgifter för sjukbehandling, 
rehabilitering och hjälpmedel, skadestånd för variga men med mera. Den 
danska arbetsskadeförsäkringen ger därför betydligt mer omfattande 
ersättning vid arbetsskada, bland annat genom att också omfatta ideellt 
skadestånd. I Sverige utgår ersättning för ideell skada endast genom 
kollektivavtal om trygghetsförsäkring vid arbetsskada. Alla arbetstagare 
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omfattas därför inte av rätten till ideellt skadestånd vid arbetsskada i 
Sverige, till skillnad från i Danmark. En stor skillnad mellan de båda 
ländernas arbetsskadeförsäkringar är att danska arbetsgivare har ett 
personligt, objektivt betalningsansvar. I Sverige bekostar arbetsgivarna 
arbetsskadeförsäkringen endast indirekt genom arbetsgivaravgiften. 
Betydelsen av denna skillnad är dock inte så stor, eftersom de danska 
arbetsgivarna har en obligatorisk skyldighet att teckna försäkring för 
kostnader till följd av arbetsskador. 
    I Sverige utbetalas sjukpenning från Försäkringskassan vid sjukdom eller 
arbetsskada som gjort arbetstagaren oförmögen att arbeta. Det första två 
veckorna betalas sjukpenningen dock i form av sjuklön från arbetsgivaren. 
Detsamma gäller i Danmark. Sjukpenning betalas som utgångspunkt från 
kommunen, men arbetsgivaren är skyldig att betala sjukpenningen de första 
två veckorna. Skillnaden mellan det svenska och det danska systemet ligger 
i att sjukpenningen i Danmark endast är ett minimiskydd för de 
arbetstagargrupper som inte omfattas av kollektivavtal eller lag, exempelvis 
Funktionærloven, som ger rätt till full eller delvis lön under sjukdom. 

5.1.5 Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar 
Skillnaderna mellan arbetsgivares rehabiliteringsansvar i Sverige och 
Danmark är stora. I Danmark har arbetsgivare inget ansvar att genomföra 
rehabiliterande åtgärder. Istället har danska arbetsgivare endast en 
skyldighet att betala ersättning, som bland annat ska täcka 
rehabiliteringsutgifter, till arbetstagare som har skadats i arbetet enligt 
Arbejdsskadesikringsloven. Föreligger en arbetsskada enligt ASL har 
arbetsgivaren ett objektivt betalningsansvar. Detta objektiva ansvar har som 
indirekt syfte att stödja arbetsmiljösystemets förebyggande av arbetsskador. 
Enligt lagen har arbetsgivare dock en obligatorisk försäkringsplikt, vilket 
kan innebära att arbetsgivare blir mindre motiverade att arbeta förebyggande 
med arbetsmiljön. Försäkringspremien fastställs efter de sammanlagda 
riskerna i olika branscher och därför blir premiens storlek heller inte att se 
som ett incitament för att arbeta för en bättre arbetsmiljö. 
    I Sverige har man istället som ett incitament för att förbättra det 
förebyggande arbetsmiljöarbetet infört ett ansvar för arbetsgivare att stå för 
arbetsanpassning och arbetslivsinriktad rehabilitering i sin verksamhet, 
vilket också innebär ett ansvar att finansiera rehabiliteringen. Syftet med 
rehabiliteringen är att återge den som drabbats av sjukdom sin 
arbetsförmåga och förutsättningar att försörja sig själv, vilket kan jämföras 
med den danska arbetsskadeförsäkringen som endast har som syfte att ge 
ekonomisk kompensation för skada.  
    Det svenska rehabiliteringsansvaret gäller oavsett hur sjukdomen eller 
skadan har uppstått, medan det avgörande för kompensation från den danska 
arbetsskadeförsäkringen är att skadan eller sjukdomen uppfyller definitionen 
för arbetsskada. För att uppfylla definitionen av arbetsskada måste skadan 
ha orsakats av eller i arbetet. Skador som har uppstått utanför arbetet är 
därför inte omfattade av arbetsgivarens ansvar i Danmark. 
    Det svenska rehabiliteringsansvaret är i många avseenden betydligt större 
än det danska. De svenska arbetsgivarnas ansvar för att genomföra 
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rehabiliterande åtgärder, finansiera rehabiliteringen, utreda arbetsskador och 
omplacera till andra arbetsuppgifter är ett starkt incitament att arbeta 
förebyggande med arbetsmiljön och använda tidigare erfarenheter från 
arbetsskador för att förhindra att nya inträffar. 
    Regeringens nyligen framlagda lagförslag om att avskaffa arbetsgivarens 
skyldighet att genomföra rehabiliteringsutredningar borde inte ändra på det 
faktum att rehabiliteringsansvaret är ett strakt incitament för förebyggande 
arbetsmiljöarbete. Arbetsgivaren ska fortfarande lämna de upplysningar till 
Försäkringskassan som behövs för att arbetstagarens rehabiliteringsbehov 
ska kunna utredas och även i övrigt medverka till 
rehabiliteringsutredningen. Arbetsgivaren ska också bereda arbetstagaren 
andra arbetsuppgifter och vidta de åtgärder på arbetsplatsen som behövs för 
en effektiv rehabilitering.  
    Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar har ett nära samband med ansvaret 
för att anpassa arbetsmiljön till de anställda. I Sverige har arbetsgivarna 
ansvar för att arbetsmiljön anpassas till människans olika förutsättningar, 
både i fysiskt och psykiskt avseende och vid anpassningen av 
arbetsförhållandena ska arbetsgivare ta hänsyn till de enskilda 
arbetstagarnas särskilda förutsättningar. Anpassningsansvaret gäller alltså 
både på ett kollektivt plan – människans olika förutsättningar, och på ett 
individuellt plan – arbetstagarnas särskilda förutsättningar. I Danmark finns 
främst en skyldighet för arbetsgivarna att anpassa arbetsmiljön till de 
enskilda arbetstagarna, vid bland annat utformningen av arbetsplatsen, 
inventarier och tekniska hjälpmedel. I samband med utarbetandet av 
handlingsplaner för arbetsmiljön ställs särskilda krav på arbetsgivare som 
sysselsätter arbetstagare med särskilda behov, exempelvis gravida och 
handikappade. Skyldigheten att anpassa arbetet till arbetstagarna på ett 
individuellt plan följer också av Arbetsmiljödirektivet. Ett särdirektiv 
gällande gravida arbetstagares särskilda behov har också antagits på EU-
nivå.  

5.1.6 Anställningsskydd vid sjukdom 
I Danmark har man, till skillnad från i Sverige, inget allmänt 
anställningsskydd. Det finns dock vissa arbetstagargrupper, som enligt 
särskilda lagar och kollektivavtal, omfattas av ett skydd mot orimliga 
uppsägningar. Detta kan till viss del likställas med skyddet mot 
uppsägningar som inte är sakligt grundade enligt den svenska 
anställningsskyddslagen. För att det danska anställningsskyddet ska vara 
gällande krävs att den anställde har arbetat en viss tid, nio eller tolv 
månader, i verksamheten, vilket saknar motsvarighet i Sverige. 
    Både i Sverige och i Danmark är sjukdom i sig själv inte saklig/rimlig 
grund för uppsägning. I Sverige kan sjukdom endast vara grund för 
uppsägning om den medför en stadigvarande nedsättning av arbetsförmågan 
som är så väsentlig att arbetstagaren inte längre kan utföra arbete av någon 
betydelse. I Danmark är kravet för att säga upp en sjuk arbetstagare inte lika 
högt. För att en uppsägning ska vara rimligt begrundad i sjukdom krävs 
endast att det föreligger driftsmässiga skäl för uppsägningen, exempelvis att 
arbetstagaren inte kan utföra sina arbetsuppgifter på ett försvarbart sätt. 
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    Det finns också en möjlighet i Danmark att avtala kortare uppsägningstid 
för funktionærer som varit sjuka i sammanlagt 120 dagar inom en 
tolvmånadersperiod. Denna regel har införts för att motverka att 
arbetsgivare säger upp sjuka arbetstagare i ett tidigare skede, men bäddar 
också för att långtidssjuka har svårt att någonsin komma in på 
arbetsmarknaden igen. 120-dagarsreglen saknar helt motsvarighet i Sverige. 
    Det föreligger i Sverige en vidsträckt omplaceringsskyldighet om en 
arbetstagare inte kan utföra sina arbetsuppgifter. Omplaceringsskyldigheten 
ska ses ihop med arbetsgivarens skyldighet att genomföra arbetslivsinriktad 
rehabilitering. Arbetsgivare i Sverige ska alltså göra allt som är möjligt för 
att anställningen ska bestå. Som ovan nämnts har danska arbetsgivare inte 
någon sådan rehabiliteringsskyldighet. Det finns i Danmark ingen allmän 
skyldighet för arbetsgivare att försöka omplacera arbetstagare till andra 
arbetsuppgifter vid sjukdom. Om arbetsgivaren har försökt omplacera 
arbetstagaren kan dock vara med i den konkreta bedömningen av om 
uppsägningen är rimlig. Det finns ett fåtal exempel i praxis på att 
uppsägningar har ansetts vara orimliga på grund av att arbetsgivaren inte har 
försökt hitta andra arbetsuppgifter till den sjuka arbetstagaren. 
    En stor skillnad från det svenska anställningsskyddet vid sjukdom är 
möjligheten i Danmark att säga upp en arbetstagare på grund av omfattande 
sjukfrånvaro. Precis som vid sjukdom krävs endast att det på grund av 
frånvaron föreligger driftsmässiga skäl för uppsägningen, exempelvis att 
frånvaron överstiger den genomsnittliga frånvaron bland andra arbetstagare 
på arbetsplatsen eller svårigheter att hitta vikarier i verksamheter som har 
svårt att hantera stor frånvaro bland personalen. 
    Anställningsskyddet vid sjukdom i Sverige respektive Danmark bygger 
på helt olika grundprinciper. Det svenska anställningsskyddet vilar på en 
tanke om att arbetstagare inte ska tappa kontakten med arbetsmarknaden på 
grund av sjukdomen, utan istället kunna fortsätta att försörja sig, genom att 
exempelvis omplaceras till anpassade arbetsuppgifter. Det knappa danska 
anställningsskyddet vilar istället på tanken att arbetsgivaren har rätt att säga 
upp arbetstagare som inte är ekonomiskt försvarbara att ha anställda i 
verksamheten. 

5.1.7 Arbetsmiljöansvaret som ett incitament till 
att förbättra arbetsmiljön 

Huvudansvaret för arbetsmiljön ligger både i Sverige och i Danmark på 
arbetsgivaren, vilket har att göra med att arbetsgivaren är den som har 
befogenhet och ekonomisk möjlighet att införa åtgärder för att förbättra 
arbetsmiljön på sin verksamhet. I både Sverige och Danmark ska skapandet 
av en god arbetsmiljö vara en integrerad del av verksamhetens övriga 
produktion och får inte bortses från på grund av ekonomiska intressen. Trots 
detta är det troligtvis en förutsättning för att arbetsgivare ska arbeta för att 
förbättra arbetsmiljön att bristande arbetsmiljöarbete straffsanktioneras. 
Genom sanktionerna blir det ekonomiskt lönsamt att arbeta med 
arbetsmiljön, i jämförelse med att inte göra det. Arbetsgivarens straff- och 
skadeståndsansvar är därför viktiga incitament för att arbetsgivarna ska 
arbeta med att förbättra arbetsmiljön i deras verksamhet. Om arbetsmiljön 
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inte uppfyller arbetsmiljöreglernas krav riskerar arbetsgivaren, både 
personligen och som juridisk person, att betala dyrt. Den danska 
Arbejdsmiljøloven stadgar dessutom ett objektivt straffansvar om 
arbetsmiljön inte är fullt försvarbar, vilket är ett tydligt incitament för att 
införa ett aktivt arbetsmiljöarbete på verksamheten. Även i Sverige kan 
sanktionsavgift utdömas med objektiv ansvarsgrund, och fyller därför 
samma funktion. Det objektiva ansvaret kan ses som en driftsekonomisk 
risk som läggs på verksamheter för att de ska vidta nödvändiga åtgärder. 
    Skadeståndsansvaret spelar inte så stor praktisk roll, varken i Sverige eller 
i Danmark, men det verkar ändå i viss mån incitamentskapande. Särskilt i 
Danmark, då det danska skadeståndsansvaret vid arbetsskada är så 
omfattande att det kan likställas med ett objektivt ansvar. 
    Den svenska arbetsskadeförsäkringen ger inte ett incitament till att arbeta 
förebyggande med arbetsmiljön, eftersom den endast täcker en liten del av 
förlusterna vid arbetsskada och endast finansieras indirekt av arbetsgivaren 
genom arbetsgivaravgiften. Istället fyller det omfattande 
rehabiliteringsansvaret denna funktion i Sverige. Rehabiliteringsansvaret 
skapar ett starkt incitament för att arbeta förebyggande med arbetsmiljön, då 
det innebär en stor belastning, både tidsmässigt och kostnadsmässigt, om en 
anställd blir sjuk eller skadad. Den danska arbetsskadeförsäkringen är 
avsedd att ge ett starkt incitament för att förebygga arbetsskador, dels 
genom det objektiva personliga arbetsgivaransvaret och dels genom att 
försäkringen ersätter både ideell och ekonomisk skada. Som ovan nämnts 
urholkas detta incitament till viss del genom den obligatoriska 
försäkringsplikten och genom att försäkringspremien inte fastställs efter 
riskerna med arbetsmiljön på varje enskilt företag, utan efter riskerna i 
respektive bransch. 
    Ett incitament att förebygga sjukdom i Danmark är dock arbetsgivarens 
skyldighet i enlighet med särskilda lagar, exempelvis Funktionærloven, och 
kollektivavtal att betala full eller delvis lön under sjukdom. Denna 
betalningsskyldighet går betydligt längre än skyldigheten för svenska 
arbetsgivare att betala sjuklön de första 14 dagarna, vilken för övrigt också 
finns i Danmark. Syftet med arbetsgivarens skyldighet att betala sjuklön är 
just att öka intresset för det förebyggande arbetet med arbetsmiljön. 
    Skyldigheten att betala lön till sjuka arbetstagare i Danmark urholkas 
dock delvis genom det knappa anställningsskyddet vid sjukdom. Eftersom 
det anses som rimligt att säga upp sjuka arbetstagare om det föreligger 
driftsmässiga skäl, innebär skyldigheten att betala lön under 
sjukdomsperioden att det relativt snabbt föreligger driftsekonomiska skäl för 
uppsägning. 
    Sammanfattningsvis verkar det finnas starkare incitament i Sverige till att 
arbeta med arbetsmiljön för att förebygga arbetsskador, mest på grund av 
rehabiliteringsskyldigheten och anställningstryggheten vid sjukdom. 
Straffansvaret ger dock också ett strakt incitament till att förbättra 
arbetsmiljön i båda länderna. 
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5.2 Arbetsmiljö och flexicurity 
Danmark utpekas ofta som ett lyckat exempel på flexicurity. Flexibiliteten i 
den danska golden triangle of flexicurity är så kallad kvantitativ flexibilitet. 
Detta visar sig främst i arbetsmarknadens anpassningsförmåga på kort sikt, 
genom möjligheten att lätt variera arbetsstyrkans storlek genom 
uppsägningar och nyanställningar. På arbetsmiljöområdet framträder den 
kvantitativa flexibiliteten särskilt genom det knappa anställningsskyddet vid 
sjukdom. Visserligen är sjukdom i sig själv inte grund för uppsägning, vare 
sig i Sverige eller i Danmark, men i Danmark krävs endast att det föreligger 
driftsmässiga skäl för att en uppsägning av en sjuk arbetstagare ska anses 
rimlig. Det rör sig alltså om en ekonomisk bedömning utan direkt 
hänsynstagande till den enskilde arbetstagaren och kan därför inte sägas ge 
uttryck för en anställningstrygghet i traditionell mening. Även möjligheten 
att säga upp en arbetstagare på grund av sjukfrånvaro och att avtala om 
kortare uppsägningstid för funktionærer som varit frånvarande på grund av 
sjukdom i 120 dagar, är ett uttryck för denna kvantitativa flexibilitet. Den 
svenska lagstadgade anställningstryggheten, sett ihop med arbetsgivarnas 
långtgående rehabiliteringsansvar och omplaceringsskyldighet, med syfte att 
återge de arbetstagare som drabbats av sjukdom sin arbetsförmåga, är 
istället ett uttryck för kvalitativ flexibilitet. Samtidigt ger denna kvalitativa 
flexibilitet trygghet och säkerhet för arbetstagarna. Arbetsgivarnas 
skyldighet att göra allt som är möjligt för att anställningen ska bestå när en 
arbetstagare drabbas av sjukdom borde ge en hög trygghetskänsla för de 
svenska arbetstagarna. Tryggheten och säkerheten på arbetsmiljöområdet i 
Danmark består istället bland annat av det objektiva straffansvar och 
betalningsansvar för arbetsskador som danska arbetsgivare har. Genom det 
objektiva ansvaret får danska arbetstagare en ekonomisk trygghet om de 
drabbas av arbetsskador. Även sjukförsäkringen samt lagar och 
kollektivavtal som ger arbetstagare full eller delvis lön under sjukdom står 
för säkerheten i den danska modellen.  
    Danmark kan sägas ha mer processuell flexibilitet än Sverige på 
arbetsmiljöområdet. I Danmark ges en större möjlighet att genom 
kollektivavtal anpassa arbetsmarknadens regler till skiftande behov. På 
arbetsmiljöområdet har arbetsmarknadens organisationer ett stort inflytande 
över arbetsmiljöreglerna, bland annat för att lagregler antas i ett nära 
samarbete mellan organisationerna och staten. Arbetsmarknadens 
organisationer representeras också i Arbejdsmiljørådet och 
branchearbejdsmiljøråd, vars aktivitet är skyddad genom lag. Genom att 
lagstiftningen ger organisationerna ett inflytande över arbetsmiljöreglerna 
kan mer flexibla arbetsmiljöregler skapas. 
    I både Sverige och Danmark kan skydds- respektive 
säkerhetsorganisationen slås samman med den fackliga verksamheten för 
information och samråd på verksamheten. Detta ska göras genom 
kollektivavtal och är på så sätt ett uttryck för processuell flexibilitet, som 
alltså återfinns i båda länderna. 
    Att Danmark är ett exempel på flexicurity visar sig alltså inte bara på den 
traditionella arbetsrättens område, utan även på arbetsmiljörättens område. 
Särskilt tydlig blir det i fråga om anställningsskydd vid sjukdom, där en av 
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de största skillnaderna mellan den svenska och den danska arbetsmiljörätten 
ligger. Medan de svenska arbetsgivarna ska göra allt för att rehabilitera och 
bereda arbete för sjuka arbetstagare i sin verksamhet, har danska 
arbetsgivare i princip endast skyldighet att behålla sjuka arbetstagare så 
länge det är ekonomiskt lönsamt. 
    Det är problematiskt att sjuka arbetstagare blir uppsagda, antingen på 
grund av att arbetstagaren inte kan utföra sina ordinarie arbetsuppgifter eller 
för att sjukdomen fört med sig omfattande frånvaro. Efter en lång tids 
sjukskrivning kan det vara svårt att komma tillbaka till arbetsmarknaden och 
få en ny anställning. Särskilt eftersom många idag blir sjukskrivna på grund 
av förslitningsskador efter många års arbete i samma bransch. Att omskolas 
till ett annat yrke i slutet av sitt arbetsliv kan i många fall vara betungande, 
särskilt om man varit sjukskriven under lång tid och därmed tappat 
kontakten med arbetsmarknaden. Som en del av den danska flexicurity ingår 
en aktiv arbetsmarknadspolitik som ska säkra att alla arbetslösa får 
erbjudande om jobb och kompetenshöjande åtgärder. Det krävs alltså, även 
av de arbetstagare som sagts upp på grund av sjukdom, att de är beredda att 
vidareutbilda sig eller omskola sig, så att nya jobbmöjligheter öppnas. 
    Sverige har idag Europas i särklass mest sjukskrivna befolkning, också i 
jämförelse med Danmark. Allt fler sjukskriver sig på grund av psykisk 
ohälsa och det är framförallt den arbetsrelaterade sjukfrånvaron som har 
ökat på senare år. Det finns dock inte något som talar för att arbetsmiljön 
har blivit sämre i Sverige och därför kan förklara den ökade sjukfrånvaron. 
Många blir sjukskrivna på grund av förändringar i arbetsmiljön, men 
arbetsmiljön har totalt sett inte blivit sämre. Många långtidssjukskrivna 
uppger att de skulle kunna återgå till arbete om det bara inte gällde att återgå 
till den gamla arbetsplatsen. Trots detta har rörligheten bort från 
arbetsplatser med dålig arbetsmiljö inte ökat. Rörligheten bland anställda 
med hälsoproblem och dålig arbetsmiljö är överraskande låg. Rapporter på 
området visar att det finns ett samband mellan låg rörlighet på 
arbetsmarknaden och sjukfrånvaron, bland annat genom att det finns en 
överrepresentation av sjukskrivna bland personer med lång anställningstid i 
samma verksamhet.146

    Den kraftigt ökande sjukfrånvaron i Sverige har inte någon motsvarighet i 
Danmark. Länderna skiljer sig också åt vad gäller rörligheten på 
arbetsmarknaden, vilken är betydligt högre i Danmark.147

    Den ökade arbetsrelaterade sjukfrånvaron i Sverige borde inte ha grund i 
arbetsmiljöreglerna. Arbetsmiljöregleringen är likartad i de båda länderna 
och arbetsgivarna har i stort sett samma skyldigheter att säkra en god 
arbetsmiljö på arbetsplatserna. En förklaring till skillnaden kan istället vara 
att de sjukskrivna i Danmark har en sämre anställningstrygghet än i Sverige. 
Omfattande sjukfrånvaro kan ju i Danmark utgöra grund för uppsägning, 
medan sjukskrivna i Sverige har en stark anställningstrygghet, med 
rehabiliterande åtgärder och omplacering som ska leda till att anställningen 
består trots sjukdomen. Detta kan leda till att sjukskrivna danskar i högre 
grad sägs upp och istället hamnar i arbetslöshet. Det kan också leda till att 
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147 Boräng, 2006, s.194. 
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arbetstagare undviker att stanna hemma från arbetet även vid sjukdom, av 
rädsla att förlora sin anställning. 
    På grund av det dåliga anställningsskyddet, med bland annat avsaknaden 
av turordningsregler, är det i Danmark betydligt vanligare att byta jobb. En 
dansk arbetstagare som byter jobb förlorar inte någon plats på 
turordningslistan och det är därför lättare att lämna en arbetsplats där man 
inte trivs. Istället för att som i Sverige stanna kvar på en arbetsplats som är 
psykiskt eller fysiskt ohälsosam, byter danska arbetstagare jobb innan den 
dåliga arbetsmiljön får konsekvenser för hälsan. 
    Trots det sämre anställningsskyddet i Danmark finns inte någon utbredd 
upplevd otrygghet bland danska arbetstagare. Förklaringar till detta är bland 
annat näringsstrukturen som gör det lätt att hitta ett nytt jobb, liksom den 
relativt generösa arbetslöshetsersättningen, det vill säga att rörligheten på 
arbetsmarknaden kombineras med ekonomisk trygghet och generös 
socialpolitik.148 Denna uppbyggnad av arbetsmarknaden, det vill säga 
flexicurity, medverkar också till att danska arbetstagare byter arbete på 
grund av dålig arbetsmiljö innan den har fått så stora konsekvenser för 
arbetstagaren att långtidssjukskrivning blir aktuell. 
    Den danska arbetsmarknadsmodellen utvisar alltså betydligt mer 
kvantitativt flexibla drag i jämförelse med den svenska, även på 
arbetsmiljöområdet. Detta har länge ansetts vara eftersträvansvärt även för 
den svenska arbetsmarknaden. Det är dock inte säkert vilken väg som är 
bäst att gå. Även om man kan diskutera att den danska flexicurity faktiskt 
leder till färre sjukskrivningar på grund av arbetsmiljön, är det svårt att 
förutsäga vad som händer när den danska ekonomin går sämre och det inte 
finns tillräckligt många arbetstillfällen.  
    Den globaliserade konkurrensen ställer nya krav på arbetsmarknadens 
anpassningsförmåga i ett kort perspektiv och därför mer kvantitativ 
flexibilitet och en önskan om mer avtalsfrihet och avreglering av 
anställningsskydd. Kvantitativ flexibilitet ger alltså en mer flexibel 
arbetsmarknad på kortare sikt, medan ett starkt anställningsskydd ger 
mindre konjunkturella sysselsättningsvariationer i ett längre perspektiv. I 
dagens informations- eller kunskapssamhälle är human resource den 
avgörande produktresursen. Detta gäller i stor grad för både Sverige och 
Danmark. En alltför rörlig arbetskraft utgör därför ett hot mot arbetsgivare, 
som förlorar viktig kunskap när en anställd går. Därför kommer troligen den 
kvalitativa flexibiliteten och kompetensutveckling att bli allt mer viktig.149 
På lång sikt borde det därför vara av intresse även för arbetsgivarna att 
genomföra arbetslivsinriktad rehabilitering och hålla kvar arbetstagare som 
drabbats av sjukdom eller skada i verksamheten, samt i övrigt åstadkomma 
en god arbetsmiljö för sina anställda. 
 

                                                 
148 Boräng, 2006, s.200. 
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