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Sammanfattning 
 
Skyddsombudens rättsliga ställning i Sverige är stark i en skandinavisk jämförelse. 

Stoppningsrätten och hänvändelserätten enligt 6 kap. 7 § samt 6 kap. 6a § i AML ger de 

svenska skyddsombuden reala påtryckningsmöjligheter i arbetsmiljöarbetet. De skyddsombud 

som är utsedda av en facklig organisation skyddas också av förtroendemannalagen och får på 

så sätt ett extra skydd och ytterligare rättigheter enligt lagen om facklig förtroendeman på 

arbetsplatsen. 

 

Skyddsombuden skall företräda alla arbetstagare inom sitt skyddsområde. I lagen står det att 

ett skyddsombud ”företräder arbetstagarna i arbetsmiljöfrågor och skall verka för en 

tillfredställande arbetsmiljö”. Skyddsombuden skall värna arbetstagarnas liv och hälsa. 

Dessutom fyller skyddsombuden en viktig folkhälsofunktion genom att de påverkar 

arbetsgivare att skapa en bättre arbetsmiljö som i sin tur leder till färre arbetsskador och på så 

sätt lägre kostnader för samhället. 

 

Skyddsombuden kommer att ges ökade befogenheter att agera för ”inhyrd” arbetskraft från 

den 1 januari 2010. Vidare kommer begreppet arbetsmiljöombud att likställas med 

skyddsombud i juridisk mening. 

 

Jag har även studerat skyddsombuden ur ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv. 

Resultatet visar att det finns fler kvinnor än män som är valda till skyddsombud. Trots detta 

finns det bara en dom i arbetsdomstolen där ett kvinnligt skyddsombud varit part. 

 
 
Nyckelord: Skyddsombud, Arbetsmiljölagen, Stoppningsrätten, Hänvändelserätten. 



Abstract 
 
The Swedish safety representatives have a strong legal position in a Scandinavian 

comparison. The right to suspend work and the right for a safety representative to request 

investigations in accordance with chapter 6. § 7 and chapter 6. § 6a of the The Work 

Environment Act (SFS 1977:1160) provides the Swedish safety representatives with real 

influense regarding the work environment. The safety representatives who are appointed by a 

union are also protected by the Trade Union Representatives Act (SFS 1974:358) and may 

thus extra protection and additional rights under the law. 

 

The safety representatives shall represent all employees within its protection area. The law 

stipulates that a safety representative´s task is to represent the workers in work environment 

issues. Furthermore they shall protect the workers health and safety. 

 

In addition, the safety representatives fill an important public health function by influencing 

employers to create a better working environment, which in turn leads to fewer accidents at 

work and thus lower costs to society.  

 

The safety representatives will be given increased powers to act for "temporary" workers from 

January 1st 2010. Furthermore, the term “arbetsmiljöombud” will be equated with safety 

representatives in the legal sense. 

 

I have also studied the safety representatives from a gender- and diversityperspective. The 

results show that there are more women than men who are elected as safety representatives. 

Despite this, there is only one case in the Labour Court (AD) where a female safety 

representative has been a party. 

 

 
Keywords: Safety representatives, Work Environment Act, The right to suspend work, The 
right for a safety delegate to request investigations. 
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1  Inledning 

1.1 Varför skyddsombudsrätt? 

 
Under mina studier i arbetsrätt vid både Växjö och Lunds universitet (inom PA-programmet) 

kom jag för första gången i kontakt med rättsreglerna som omgärdar skyddsombudet och 

skyddsombudsrollen. Genom mitt arbete som facklig rådgivare på SIF och som ombudsman i 

både tjänstemannaförbundet HTF och numera Unionen har insikten kring reglernas 

tillämpning (i praktiken) vuxit. Frågor från medlemmar och förtroendevalda om 

skyddsombudets rättigheter och skyldigheter är inte ovanliga och det är ur detta perspektiv 

som denna uppsats tar sitt avstamp.  

 

Arbetsmiljöreglerna är enligt min mening ett av de mest centrala verktygen en facklig 

organisation har till sin hjälp vid svåra förhandlingar. Vid exempelvis 

övertalighetsförhandlingar där först MBL och sedan LAS tillämpas kan fackföreningarna 

kräva arbetsmiljöåtgärder i form av konsekvensanalyser och riskbedömningar enligt AML 

innan uppsägningar och övertalighet blir en konsekvens av förhandlingarna. Detta leder ofta i 

praktiken till långa processer hos arbetsgivarsidan som kan undvikas genom en 

förhandlingslösning av något slag. Arbetsmiljölagen är därför enligt min mening ett mycket 

viktigt komplement till de övriga arbetsrättsliga regelverken vid olika typer av fackliga 

förhandlingar. 

 

På skyddsombudsrättens område påtar sig staten en aktiv roll i arbetsmiljöarbetet genom sin 

tillsyn i form av den statliga myndigheten Arbetsmiljöverket.1 Detta leder till att 

skyddsombudets roll i vissa avseenden kan komma att bli oklar. Vilkas intressen skall 

skyddsombudet tillvarata och vem företräder ett skyddsombud ur olika perspektiv? Denna 

uppsats skall svara på dessa frågor och samtidigt fastställa och presentera gällande rätt när det 

gäller skyddsombudets stoppningsrätt enligt 6 kap. 7 § AML samt skyddsombudets 

hänvändelserätt enligt 6 kap. 6a § AML. 

 

                                                 
1 Steinberg, Maria Skyddsombud i allas intressen, 2004, s. 23. 
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Uppsatsen innehåller ett avsnitt med en internationell utblick där våra skandinaviska 

grannländers motsvarighet till skyddsombudsrätt har granskats i syfte att ge uppsatsen ett 

bredare perspektiv. 

 

Vidare kommer en diskussion att föras kring den statliga utredning som blev klar i juni 20072 

som långt om länge har lett till ändringar i arbetsmiljölagen som träder i kraft den 1 januari 

2010.3 Genom denna lagförändring har skyddsombudsbegreppet utvidgats samt givits ökade 

befogenheter i vissa avseenden som kommer att redogöras för i denna uppsats. Slutligen 

kommer även skyddsombudsrollen att behandlas ur ett jämställdhets- och 

mångfaldsperspektiv.  

 

Som inledning till ämnet vill jag citera några tänkvärda rader ur Maria Steinbergs förord till 

boken Skyddsombudsrätt:  

 

”Ett enda förslag till en enda förbättring av arbetsmiljön från ett enda skyddsombud eller 

arbetsledare som leder till att en enda arbetstagare undgår en enda arbetsskada, är 

ovärderlig för individen, gynnar arbetsgivaren och är en samhällsinsats”.4 

 

 Dessa rader inspirerade mig att söka mer och djupare kunskap inom det 

skyddsombudsrättsliga området. Min förhoppning är att du som läsare finner samma 

inspiration genom citatet och genom fortsatt läsning av denna uppsats. 

 

1.2 Metod 

 
För att kunna studera och fördjupa mig inom ämnet har jag använt mig av en klassisk 

rättsdogmatisk metod. Detta innebär att jag granskat lagtexter, förordningar, och rättspraxis i 

avsikt att kunna fastställa gällande rätt inom området.5 Kompletterande rättskällor såsom 

förarbeten och doktrin har också legat till grund för denna uppsats. Den rättsdogmatiska 

metoden utgår ifrån att det går att finna kunskap genom att granska rättsregler, praxis och 

                                                 
2 SOU 2007:43. Bättre arbetsmiljöregler II, Skyddsombud, beställaransvar, byggarbetsplatser m.m.  
3 Prop.2008/09: 138 Elevers och studerandes medverkan i arbetsmiljöarbetet, m.m. 
4 Steinberg, Maria Skyddsombudsrätt, 2006, s. 15. 
5 Lehrberg, Bert Praktisk juridisk metod 2001 s. 38f. 

 7



förarbeten.6 Metoden bygger på att forskaren kan tolka gällande rätt genom att skilja mellan 

personliga värderingar och lagstiftarens.7 Det är utifrån denna metodologiska princip som 

denna uppsats är byggd. Jag har i första hand använt mig av primärkällor men har ibland 

tvingats att söka kunskap genom sekundära källor såsom doktrinen. 

 

Uppsatsen är deskriptiv till sin karaktär.8 Detta innebär att jag på ett beskrivande sätt försöker 

ge läsaren en bild av det rådande rättsläget i syfte att väcka tankar och funderingar som kan 

leda vidare till fortsatt forskning i ämnet. 

 

I avsnittet som utgör ett internationellt perspektiv på skyddsombudsrätten har jag använt en 

komparativ metod.9 Valet av en skandinavisk utblick är gjort på helt subjektiva grunder. Min 

tanke är att se hur våra grannländer (varav Norge som inte är medlem i EU) hanterat 

implementeringen av EG direktivet som styr rätten till ett arbetarskydd och inflytande. 

 

I den del som behandlar domar från Arbetsdomstolen bör nämnas att flertalet rättsfall som jag 

använder mig av börjar bli till åren. Anledningen till varför jag ändå använder dessa är dels 

för att det finns väldigt få nya rättsfall på området och dels att de gamla fallen fortfarande 

refereras till i nyare rättsfall från AD. Viktiga principer som tidigt slogs fast av domstolen 

gäller fortfarande på rättsområdet och det är bland annat därför som jag har valt att ta upp så 

pass gamla rättsfall som uppsatsen trots allt innehåller. 

 

Gällande avsnittet som behandlar ämnet ur ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv 

kommer mitt metodval att begränsa sig till en analys av Arbetsdomstolens domar samt 

Arbetsmiljöverkets nedlagda skyddsombudsregister (mer om detta i det aktuella avsnittet i 

uppsatsen).10 

 

1.3 Disposition och avgränsningar 
 

Denna uppsats inleds med en orientering i regelverket som omgärdar skyddsombudsrollen. 

EG-direktiv, arbetsmiljölagen, arbetsmiljöförordningen och förtroendemannalagen behandlas 

                                                 
6 Strömholm, Stig Allmän rättslära 1988 s. 9. 
7 Peczenik, Alexander Juridikens Teori och metod 1995 s. 34. 
8 http://www.ne.se/deskriptiv 2009-10-16. 
9 Bogdan (2003), s 22. 
10 http://www.av.se/skyddsombud/skyddsombudsregister/ 2009-09-23. 
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kort och översiktligt. Dessutom nämns kollektivavtalen och då främst de särskilda 

arbetsmiljöavtal som genom åren haft inflytande över området. Orienteringen är till för att 

sätta in läsaren i det juridiska sammanhang som omgärdar skyddsombudet innan en fördjupad 

analys av gällande rätt genomförs. I denna del behandlas skyddsombudens legala 

stoppningsrätt enlig 6 kap. 7 § AML. Vidare granskas även hänvändelsereglerna enligt 6 kap. 

6a § AML. 

 

Avgränsningar är gjorda i form av att uppsatsen endast behandlar stoppnings- och 

hänvändelserätten. Dessa avgränsningar beror främst på utrymmes- och tidsskäl. Att i en 

uppsats på denna nivå rättsdogmatiskt beskriva gällande rätt ur ett heltäckande perspektiv när 

det gäller skyddsombud blir en oöverstiglig uppgift. Valet av stoppnings- och 

hänvändelserätten är gjort utifrån en subjektiv bedömning. Jag tror helt enkelt att dessa två 

legala rättigheter är de mest intressanta objekten att analysera i en uppsats som denna. 

 

Uppsatsen behandlar inte skyddsombudens speciella ställning och roll när det gäller arbete på 

fartyg. Inte heller behandlas elevskyddsombudens roll. Ovanstående avgränsningar är viktiga 

att beakta när man tar del av denna uppsats så att inte slutsatser dras på felaktiga grunder när 

det gäller dessa speciella skyddsombudsuppgifter. I denna framställning har ingen skillnad 

gjorts mellan offentlig och privat verksamhet 

 

Huvudskyddsombudets, skyddskommitténs och regionala skyddsombuds roller och 

befogenheter behandlas av utrymmesskäl inte heller i denna uppsats. 
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2 En orientering i regelverken kring skyddsombuden 

 

2.1 Ett EG-direktiv om arbetsmiljörätt 
 
Lagregler som den Europeiska gemenskapen stiftar utgör en rättsordning i sig11 (sui generis). 

Detta innebär att reglerna kan sägas utgöra en yttre ram som den nationella lagstiftaren måste 

rätta sig efter. På arbetsmiljöområdet bildas denna yttre gräns bland annat av rådets direktiv 

om åtgärder för att främja förbättringar av arbetstagarnas säkerhet och hälsa i arbetet.12 Om 

den nationella lagstiftningen eller andra avtal (kollektiva eller individuella) bryter mot EU:s 

”ramregler” har fördragsbestämmelsen alltid företräde vid en tolkning av EG-domstolen.13 

 

Reglerna i direktivet stärker skyddsombudsinstitutets14 rättsliga ställning avsevärt.15 Här 

återfinns regler om en arbetsgivares skyldighet att samverka med arbetstagare/representanter 

vid planläggning och införande av ny teknik.16 Vidare finns stöd för själva 

skyddsombudsrollen i direktivets artikel 7. Av denna framgår att ”arbetsgivaren skall ge en 

eller flera arbetstagare i uppgift att verka för skydd mot och förebyggande av risker i arbetet 

inom företaget och/eller verksamheten”. I samma artikel fastställs också ett skydd för dessa 

representanter. De får inte på något sätt missgynnas på grund av sin verksamhet och roll.17 De 

skall också få skälig tid att utföra sitt uppdrag och är även genom direktivet tillförsäkrade 

utbildning upp till den nivå som krävs för att de skall kunna fullgöra sina uppdrag. 

Arbetsgivaren skall enligt direktivet bekosta denna eventuella utbildning.18 

 

Skyddsombudets rättsliga ställning är stark genom direktivet och skyddsombudsinstitutet som 

fenomen är alltså inte endast en svensk företeelse. För att ge ett internationellt perspektiv på 

skyddsombudsinstitutet kommer jag sist i detta kapitel att kort beskriva de skandinaviska 

ländernas motsvarighet. 

 

                                                 
11 Nyström, Birgitta Eu och arbetsrätten, 2002 s. 37. 
12 Rådets direktiv 89/391 EEG. 
13 Nyström, Birgitta Eu och arbetsrätten, 2002 s. 39. 
14 Steinberg, Maria Skyddsombud i allas intressen, 2004. s. 24 ff. 
15 Steinberg, Maria Skyddsombud i allas intressen, 2004. s. 101. 
16 Rådets direktiv 89/391 EEG Art 6 pkt 2c. 
17 Rådets direktiv 89/391 EEG Art 7 pkt 2. 
18 Rådets direktiv 89/391 EEG Art 6 pkt 1. 
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2.2 Arbetsmiljölagen 

 
Arbetsmiljölagen är en ramlag. Den är tänkt att kompletteras med andra mer detaljerade 

föreskrifter som på så sätt skall ge den ett mer konkret innehåll.19 Lagen är uppbyggd kring 

ett antal kapitel. Dessa reglerar bland annat hur arbetsmiljön skall se ut (2 kap. AML) samt 

hur skyddsombud och skyddskommittéer skall utses och verka (6 kap. AML). 

Arbetsmiljölagen omfattar ”varje verksamhet i vilken arbetstagare utför arbete för 

arbetsgivares räkning”.20 Ett undantag finns dock i 1 kap. 4 § AML där det står att lagen inte 

gäller ”arbete som utförs i arbetsgivarens hushåll av den som har fyllt 18 år”.21 Lagen har 

alltså ett mycket vidsträckt tillämpningsområde och skyddar exempelvis även elever i skolan 

samt fångar som utför arbete i fängelser.22 Den svenska arbetsmiljölagen trädde ikraft den 1 

juli 1978. Den ersatte den tidigare arbetarskyddslagen från 1949. EU:s påverkan på 

arbetsmiljöområdet innebar att arbetsmiljölagen genomgick en större förändring 1991 för att 

på så sätt harmonisera med direktivet. 

                                                

 

På skyddsombudsområdet ger arbetsmiljölagen ombuden rättigheter på en mängd olika sätt.  

 

 Rätten att utse och verka som skyddsombud (6 kap. 2 §). 

 Definitionen av skyddsombudets roll och uppgifter samt rätten för ett skyddsombud att 

delta i planering av ändrade lokaler och arbetsprocesser m.m. (6 kap. 4 §). 

 Rätten till den ledighet som uppdraget omfattar med bibehållna anställningsförmåner 

såsom exempelvis lön (6 kap. 5 §). 

  Rätten att kräva åtgärd eller undersökning med Arbetsmiljöverket som 

påtryckningsmedel (hänvändelseordningen, se kap 4 i denna framställning för mer 

information) (6 kap. 6a §). 

 Stoppningsrätten inklusive skyddsombudets avsaknad av skadeståndsskyldighet p.g.a. 

ett skyddsombudsstopp (oavsett om stoppet är korrekt eller inte) (6 kap 7 §). 

 Skydd mot att bli hindrad i sin skyddsombudsroll samt skydd för skyddsombudet mot 

repressalier från arbetsgivaren p.g.a. sitt engagemang som skyddsombud (6 kap 10 §). 

 

 
19 Glavå, Mats Arbetsrätt, 2001. s. 471. 
20 Arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160) 1 kap. 2 §. 
21 Arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160) 1 kap. 4 §. 
22 Fahlbeck, Reinhold Praktisk Arbetsrätt, 1989 s.340. 
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Dessa exempel på rättigheter som skyddsombuden tillskrivs genom arbetsmiljölagen kan 

sägas utgöra den svenska lagstiftarens yttre juridiska ram som omger skyddsombuden och 

som ger ombuden den särställning som de trots allt har genom den svenska arbetsmiljölagen. 

 

2.3 Arbetsmiljöförordningen 

 
Arbetsmiljöförordningen kompletterar AML och är i många fall mer specifik när det gäller 

den praktiska tillämpningen av lagen. Genom förordningen har skyddsombudets rätt stärkts 

när det gäller skyldigheten för arbetsgivaren att publikt på arbetsplatsen anslå vem som är 

skyddsombud på arbetsstället så att detta blir känt för arbetstagarna.23 Skyddsombudets 

ställning och roll som en kunnig part i arbetsmiljöfrågor preciseras också i AMF.24 Vidare 

finns regler om att arbetsgivaren måste underrätta skyddsombudet när ombyggnad av 

arbetslokal eller personalutrymme skall ske.25 Förordningen preciserar arbetsgivarens 

skyldigheter gentemot skyddsombudet och Arbetsmiljöverket och utgör på detta sätt en mera 

detaljerad reglering än EG-direktivet och arbetsmiljölagen. 

 

2.4 Förtroendemannalagen 

 
Genom Lag (1974:358) om förtroendemans ställning på arbetsplatsen (FML) ges vissa 

skyddsombud ett särskilt skydd. Om den fackliga organisationen har valt ett skyddsombud 

omfattas han/hon även av FML. Lagen ger skyddsombudet (i egenskap av förtroendevald) rätt 

att disponera en egen lokal eller annat utrymme för sin verksamhet.26 Den ger även 

fackföreningen ett visst tolkningsföreträde i frågor som exempelvis kan röra skyddsombudets 

rättigheter enligt FML.27 Den förstärkta företrädesrätten till återanställning vid uppsägning 

p.g.a. arbetsbrist som fackligt förtroendevalda åtnjuter enligt FML gäller även skyddsombud 

som utsetts av arbetstagarorganisationen.28 Den fackliga organisationen kan dock inte hindra 

skyddsombudet att exempelvis företa ett skyddsombudsstopp med hjälp av sitt 

tolkningsföreträde enligt FML.29 Lagstiftaren har valt att utrycka det så att ”Det som sägs i 

                                                 
23 Arbetsmiljöförordning (1977:1166) 10 §. 
24 Arbetsmiljöförordning (1977:1166) 6 §. 
25 Arbetsmiljöförordning (1977:1166) 11 §. 
26 Lag (1974:358) om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen 3 §. 
27 Lag (1974:358) om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen 9 §. 
28 Lag (1974:358) om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen 8 §. 
29 Steinberg, Maria Skyddsombudsrätt 2006. s. 106. 
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denna paragraf gäller dock inte i den mån ombuds eller ledamots rättigheter enligt detta 

kapitel … därigenom skulle inskränkas”.30 Detta leder till att skyddsombud som omfattas av 

FML får en särställning genom sina rättigheter både genom FML och genom AML. 

 

2.5 Arbetsmiljöavtal inom olika kollektivavtalsområden 
 
Arbetsmiljölagen är som jag tidigare nämnt en ramlag som måste kompletteras med andra 

regler för att ge den ett mera konkret materiellt innehåll.31 Lagen är dessutom en minimilag 

vilket innebär att man inte får avtala om något som är sämre än vad lagen anger.32 

Arbetsmarknadens parter d.v.s. fackförbunden och arbetsgivarorganisationerna äger rätten att 

teckna kollektivavtal enligt MBL.33 Så har också skett inom flera olika 

kollektivavtalsområden där parterna själva har kommit överens om att förtydliga 

arbetsmiljöfrågan genom avtal. Avtalen kan inte ersätta delar eller hela arbetsmiljölagen då 

denna inte är dispositiv.34 Dock kan förbättringar och förtydliganden som inte står i strid med 

arbetsmiljölagen regleras av parterna själva. På 70- och 80-talet fanns centrala 

överenskommelser mellan SAF-LO-PTK. Dessa gav skyddsombuden rätt till betald 

grundutbildning samt en viss vidareutbildning.35 Kommuner och landsting hade också ett 

arbetsmiljöavtal (Miljö 81). Även i detta avtal definierades skyddsombudens utbildningstid.36 

De ovan nämnda avtalen är sedan länge uppsagda. Parterna har istället övergått till att reglera 

frågorna i en mängd olika samverkansavtal i de olika branscherna.37 I Sifs (numera Unionens) 

(m.fl.) samverkansavtal på området FASTIGO framgår exempelvis att skyddsombudet 

”löpande skall få adekvat utbildning i arbetsmiljöfrågor på arbetsgivarens bekostnad”.38 

Denna skrivning går något utöver det som sägs om utbildning i arbetsmiljölagen och kan 

därför sägas vara en förstärkning av skyddsombudens rätt i detta avseende.  

 

På olika delar av arbetsmarknaden får samverkans- och arbetsmiljöavtalen olika mycket 

genomslagskraft. Maria Steinberg skriver att ”på den privata och kommunala sidan av 

arbetsmarknaden håller pendeln på att slå tillbaka efter ett 1990-tal där skyddsombudsrollen 

                                                 
30 Arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160) 6 kap. 16 §. 
31 Fahlbeck, Reinhold Praktisk Arbetsrätt, 1989 s.335. 
32 Åhnberg, Lars Arbetsmiljö 2009, 2009 s.6. 
33 Lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet, 23 §. 
34 Ahlberg, Kerstin m.fl. I lagens anda (en handbok i arbetsmiljörätt) 2002. s. 14-15. 
35 Arbetsmiljöavtalet SAF-LO-PTK § 3 daterat 1976. 
36 Arbetsmiljöavtal Miljö 81 § 6 daterat 1981. 
37 http://www.prevent.se/hamtagratis/branschavtal/branschavtal.asp 2009-09-24. 
38 Samverkansavtal 2007-06-01 mellan FASTIGO och SIF m.fl. s. 12. 
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fört en tynande tillvaro i de olika samverkans och arbetsmiljöavtalen”.39 Idag behandlas 

skyddsombudets roll och rättigheter i större utsträckning i dessa avtal. Ett undantag finns dock 

på det statliga området. I det statliga avtalet ”Samverkan för utveckling” nämns inte ordet 

skyddsombud alls.40 Endast hänvisningar till MBL och AML finns att hitta på detta område. 

 

En konsekvens av att parterna tecknar kollektivavtal om arbetsmiljöfrågor blir att eventuella 

brott mot avtalet blir kollektivavtalsbrott som arbetsdomstolen slutligen avgör efter det att 

förhandlingsordningarna med lokala och centrala förhandlingar är avslutade i oenighet.41 

Kanske är det därför som parterna i stor utsträckning själva vill disponera och förbättra 

arbetsmiljölagen genom avtal. 

 

2.6 Ett skandinaviskt perspektiv på skyddsombudsinstitutet 
 
För att ge uppsatsen ett internationellt perspektiv och för att få en bättre förståelse kring 

skyddsombudsinstitutets roll har jag här valt att beskriva hur våra skandinaviska grannar har 

hanterat implementeringen av rådets direktiv om åtgärder för att främja förbättringar av 

arbetstagarnas säkerhet och hälsa i arbetet (89/391 EEG). Syftet är inte att ge en heltäckande 

bild av den legala regleringen kring skyddsombudsinstitutet i våra grannländer utan att ge en 

liten inblick i hur andra länder har valt att förhålla sig kring frågan om arbetarskydd och 

inflytande. 

 

2.6.1 Danmark 
 
Den danska arbetsmiljölagen liknar till stora delar den svenska genom sin uppbyggnad i ett 

flertal olika kapitel.42 Även den danska lagen har karaktären av en ramlag, dvs. att den måste 

kompletteras med förordningar och bestämmelser för att ge ett mera tydligt innehåll. I lagen 

framgår att arbetstagarna skall välja en ”sikkerhedsrepræsentant” som i likhet med ett svenskt 

skyddsombud skall driva arbetsmiljöfrågor gentemot arbetsgivaren.43 Detta skall göras om 

arbetsplatsen har fler än tio anställda.44 Vid verksamheter som sysselsätter fler än tjugo 

                                                 
39 Steinberg, Maria Skyddsombudsrätt 2006. s. 249. 
40 Steinberg, Maria Skyddsombudsrätt 2006. s. 128. 
41 Gellerstedt, Sten Arbetsmiljön 1991-2003, Klass och kön 2005. s. 6. 
42 Lov om arbejdsmiljø, af 11.oktober 1999. (16 olika kapitel i jämförelse med 9 kapitel i den Svenska AML). 
43 Lov om arbejdsmiljø, af 11.oktober 1999 2 kap. 6. 
44 Lov om arbejdsmiljø, af 11.oktober 1999 2 kap. 6 § 3st. 
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anställda skall en ”sikkerhedsudvalg” (motsvarande en svensk skyddskommitté) upprättas.45 

Hur ombuden skall verka och vilka rättigheter och befogenheter dessa har regleras särskilt av 

skrivelser från beskæftigelsesministeren.46 Utan att vidare gå in på vilka särskilda rättigheter 

och befogenheter en sikkerhedsrepræsentant har med stöd av skrivelser från 

beskæftigelsesministeren stipulerar lagen ett skydd mot repressalier från arbetsgivaren för 

sikkerhedsrepræsentanten. I lagen framgår att sikkerhedsrepræsentanten är skyddad från 

uppsägningar eller andra åtgärder som kan inverka på anställningsvillkoren.47 Lagen 

innehåller inga regler som motsvarar den svenska stoppningsrätten eller hänvändelserätten. 

Rätten att stoppa arbetet tillfaller enligt den danska lagen ”arbejdstilsynet” som motsvarar det 

svenska Arbetsmiljöverket.48 

 

2.6.2 Finland 
 

Den finska arbetsmiljölagen är mycket lik den svenska till både uppbyggnad och innehåll.49 

Finska skyddsombud benämns ”arbetarskyddsfullmäktig”. Deras uppgifter och befogenheter 

regleras i § 31-37 i lagen under andra avdelningens kapitel 5. I likhet med Danmark säger 

lagen att i verksamheter som sysselsätter fler än tio anställda skall ett arbetarskyddsfullmäktig 

väljas. ”Arbetarskyddskommissionen” är den finska motsvarigheten till skyddskommitté och 

skall i likhet med dansk lag finnas på arbetsplatser som sysselsätter mer än tjugo 

arbetstagare.50 En arbetarskyddsfullmäktigs skydd från repressalier från arbetsgivaren finns 

även inskriven i den finska lagen. Här gäller bland annat att en arbetarskyddsfullmäktig har 

speciella uppsägningstider och uppsägningskriterier som sammanfaller med de rättigheter som 

fackligt förtroendevalda har i Finland.51 Vidare regleras arbetarskyddsfullmäktiges rätt till 

ledig tid för att utföra sitt uppdrag52 samt rätt att disponera en lokal för uppdragets 

utförande.53 I motsats till Danmark men i likhet med Sverige finns i Finland en rätt för 

arbetarskyddsfullmäktig att stoppa farligt arbete.54 Någon hänvändelserätt likt den som finns i 

Sverige finns inte att hitta i den finska arbetsmiljölagen. 

                                                 
45 Lov om arbejdsmiljø, af 11.oktober 1999 2 kap. 7. 
46 Mortensen (1995), 8 § st 1, s 27. 
47 Lov om arbejdsmiljø, af 11.oktober 1999 2 kap. 9 § 2st. 
48 Lov om arbejdsmiljø, af 11.oktober 1999 13 kap. § 77 2st. 
49 Lag om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen 20.1.2006/44. 
50 Lag om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen 20.1.2006/44. § 39. 
51 Lag om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen 20.1.2006/44. § 37. 
52 Lag om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen 20.1.2006/44. § 34-35. 
53 Lag om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen 20.1.2006/44. § 41. 
54 Lag om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen 20.1.2006/44. § 36. 
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2.6.3 Norge 
 
Den norska arbetsmiljölagen är likt de finska och danska motsvarigheterna mycket lik den 

svenska arbetsmiljölagen. Trots att Norge inte är med i EU har landet ändå genom sitt 

åtagande enligt EES-avtalet tagit på sig att följa EU:s direktiv på arbetsmiljöområdet.55 I 

Norge återfinns arbetsmiljöreglerna i arbeidsmiljøloven. I 6 kapitlet regleras rättigheterna och 

skyldigheterna för ett ”verneombud”. 56 På arbetsplatser med mer än 10 arbetstagare skall det 

finnas ett verneombud.57 Arbeidsmiljøutvalg (motsvarande en svensk skyddskommitté) skall 

finnas på arbetsplatser som sysselsätter fler än femtio arbetstagare. Dock så skall en 

arbeidsmiljøutvalg bildas om en av parterna så önskar på arbetsplatser som har tjugo eller 

flera anställda.58 Norska verneombud har likt svenska skyddsombud rätt att stoppa arbetet om 

det föreligger omedelbar fara för liv eller hälsa.59 Någon hänvändelserätt motsvarande den 

som finns i den svenska arbetsmiljölagen återfinns dock inte i den norska arbetsmiljölagen. 

Liksom de övriga skandinaviska länderna finns även skydd för verneombud inskrivet i 

lagstiftningen. Enligt den norska arbetsmiljölagen så får inte ett verneombud ges försämrade 

anställningsvillkor eller på annat sätt hindras från att fullgöra sitt uppdrag.60 

 

2.6.4 Sammanfattning 
 
Vid en jämförelse mellan de olika skandinaviska ländernas sätt att hantera frågan om 

skyddsombud slås man direkt av den mycket snarlika regleringen mellan länderna. Endast 

smärre skillnader finns att notera när det gäller rätten att stoppa arbetet. Det är bara i dansk 

lagstiftning som denna möjlighet inte är inskriven i lagen. Värt att notera är dock att 

beskæftigelsesministeren kan utfärda skrivelser som ger de danska skyddsombuden denna rätt. 

Vid mina studier av beskæftigelsesministerens skrivelser har jag dock inte hittat några sådana 

anvisningar.  

 

När det gäller den svenska hänvändelserätten enligt 6 kap 6a § i AML saknar den 

motsvarighet i de andra ländernas lagstiftning. Hänvändelserätten ger svenska skyddsombud 

ett starkt påtryckningsmedel när en arbetsgivare inte lyssnar eller tar ett skyddsombuds 

                                                 
55 Nyström, Birgitta Eu och arbetsrätten, 2002 s. 34 ff. 
56 LOV 2005-06-17 nr 62: Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. 6 kap. 
57 LOV 2005-06-17 nr 62: Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. 6 kap. 1 §. 
58 LOV 2005-06-17 nr 62: Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. 7 kap. 1 §. 
59 LOV 2005-06-17 nr 62: Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. 6 kap. 3 §. 
60 LOV 2005-06-17 nr 62: Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. 6 kap. 5 §. 
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budskap på allvar. I de övriga skandinaviska länderna är det staten genom de olika 

arbetsmiljöverken som har en legal rätt att driva dessa frågor gentemot arbetsgivaren. 

Skillnaden enligt svensk rätt ligger alltså i att skyddsombuden får kräva åtgärder utan att 

koppla in den statliga myndigheten Arbetsmiljöverket i första läget. Om denna åtgärd inte 

skulle ha någon effekt så är Arbetsmiljöverket skyldig att undersöka frågan för att därefter 

besluta om föreläggande av vite eller förbud hos den aktuella arbetsgivaren.61 

 

                                                 
61 Arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160) 6 kap. 6a §. 
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3 Stoppningsrätten enligt 6 kap. 7 § AML 
 

3.1 En speciell befogenhet 
 
Stoppningsrätten är en speciell befogenhet som lagstiftaren givit skyddsombuden genom 

arbetsmiljölagen. Rätten är en utökad del av skyddsombudets bevakningsuppdrag enligt 

arbetsmiljölagen.62 Förutom skyddsombudet är det endast Arbetsmiljöverket som har rätt att 

stoppa arbetet på arbetsplatsen.63 I vissa extrema fall kan dock en arbetstagare själv lägga ner 

arbetet om fara för liv eller hälsa finns.64 Denna befogenhet kan emellertid inte likställas med 

ett skyddsombudsstopp i juridisk mening. Givetvis kan arbetsgivaren beordra att arbetet skall 

stoppas, men detta görs då inte med stöd av arbetsmiljölagen utan genom arbetsgivarens 

ledningsrätt.65 

 

För att ett skyddsombud skall kunna vidta ett legalt arbetsstopp krävs att några av följande 

rekvisit är uppfyllda: 

 

 Det är endast ett visst arbete som får stoppas. 

 Det skall föreligga en omedelbar och allvarlig fara för någons liv eller hälsa. 

 Ensamarbete kan få stoppas ur skyddssynpunkt. 

 Brott mot tillsynsmyndighetens förbud kan leda till ett skyddsombudsstopp 

 

Närmast följer en närmare utredning om vad rekvisiten innebär. Förarbeten och 

Arbetsdomstolens praxis utgör källorna i denna rättsutredande del. 

 

3.1.1 Visst arbete 
 
Om ett skyddsombud avser att stoppa arbetet är det enligt förarbetena viktigt att stoppet 

endast avser det arbete som är orsak till faran.66 Att stoppa allt arbete på en avdelning p.g.a. 

att ett visst arbetsmoment är farligt är alltså inte korrekt om inte arbetsmomentet i sig utgör en 

                                                 
62 Steinberg, Maria Skyddsombudsrätt 2006. s. 210. 
63 Arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160) 7 kap. 7 §. 
64 Arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160) 3 kap. 4 §. 
65 Schmidt, Folke, Löntagarrätt 1994. s. 224 f. 
66 Prop. 1976/77:149 s.338-339. 
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fara för allt arbete på hela avdelningen (Exempelvis om en farlig kemikalie används som 

påverkar allt arbete på hela avdelningen). Vid ett skyddsombudsstopp har arbetsgivaren 

möjlighet att beordra att arbetstagare som omfattas av stoppet skall utföra annat arbete (som 

då givetvis inte är farligt eller stoppat ur skyddssynpunkt).67 

 

I förarbetena har lagstiftaren angivit två exempel på när skyddsombudsstopp kan vara 

tillämpligt. ”Då föreskriven skyddsanordning saknas eller ej fungerar och exempelvis 

kroppsskada på grund härav föreligger”. Eller då de i ett ”visst arbetsutrymme” finns risk för 

”gasförekomst eller liknande”.68 

 

Enligt Maria Steinbergs forskning finns det endast två speciella slags arbeten som 

skyddsombud inte har rätt att stoppa. Den ena är ”övning som leds av försvarsmakten” och 

det andra är ”övning med kommunal organisation för räddningstjänst som avser verksamhet 

under höjd beredskap.” Enligt Steinberg finns inga uttryckliga förbud i övrig svensk 

lagstiftning som exempelvis Polislagen (1984:387), Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) 

osv.69 Stoppningsrätten är omfattande men begränsas genom rekvisitet ”visst arbete” till att 

endast omfatta det arbete som är orsak till faran. 

 

3.1.2 Omedelbar och allvarlig fara för liv eller hälsa 
 
Att stoppa ett arbete endast p.g.a. att arbetet är farligt är inte tillräckliga juridiska skäl för att 

motivera ett skyddsombudsstopp. Förarbetena säger att begreppet allvarlig fara innebär att 

arbetsuppgiften går utöver de åtaganden som följer av anställningsavtalet.70 I 

arbetsmiljöutredningen beskrev utredaren det som att risktagandet framstod som ”onödigt och 

gående utöver vad som kan vara förutsatt med hänsyn till arbetets karaktär”. 71 Detta innebär 

att vad som är allvarlig fara kan variera beroende på vilket yrke man har. Maria Steinberg 

skriver i sin bok ”Skyddsombudsrätt” att ”Man får utgå ifrån att begreppet allvarlig fara för 

lärare och butikspersonal bedöms annorlunda än för poliser och bevakningspersonal”.72 

Faran skall dessutom enligt förarbetena vara omedelbar, vilket innebär att hänvändelse till 

                                                 
67 Steinberg, Maria Skyddsombudsrätt, 2006, s. 228. 
68 SOU 1972:86, s. 251. 
69 Steinberg, Maria Skyddsombudsrätt, 2006, s. 227. 
70 SOU 1972:86 s. 250. 
71 SOU 1972:86 s. 166. 
72 Steinberg, Maria Skyddsombudsrätt, 2006, s. 230. 
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arbetsledningen inte kan ske eller att arbetsledningen inte är villig att avbryta det farliga 

arbetet fast underrättelse har skett.73  

 

AD har vid ett flertal tillfällen prövat var gränsen för allvarlig och omedelbara fara för liv 

och hälsa går. 

 

I AD 1979:164 prövade domstolen huruvida det var korrekt att stoppa arbetet med hänvisning 

till att en farlig typ av lim användes. Domstolen fann att varken arbetarna själva eller 

skyddsombudet hade fog för att lägga ner arbetet. I domen tas dock en viktig principfråga upp 

gällande arbetstagarens rätt till lön vid ett skyddsombudsstopp. AD för en lång 

principdiskussion kring frågan och kommer fram till att om skyddsombudet har fog för sitt 

stopp skall också arbetstagarna ha rätt till lön under tiden som arbetet varit stoppat. 

 

I AD 1979:165 prövades fyra olika skyddsombudsstopp. Målet rörde lastning av ett fartyg 

vars lastluckor kunde ge upphov till klämskador enligt skyddsombudet. Domstolen bedömer 

att skyddsombudet vid två av de fyra stoppen hade fog för sin åtgärd. Med hänvisning till AD 

1979:164 leder resonemanget till att de berörda arbetstagarna vid lastrum A2 samt A3 var 

berättigade till lön eftersom skyddsombudet hade stoppat arbetet med fog. De övriga 

arbetstagarna hade inte rätt till lön eftersom dessa arbeten inte var stoppade med fog enligt 

domstolen. 

 

I AD 1984:58 prövas återigen frågan om rätten till lön efter att ett skyddsombud stoppat 

arbetet efter att en gasexplosion inträffat på det aktuella företaget. Domstolen konstaterar att 

skyddsombudet hade fog för att stoppa arbetet men arbetsgivarsidan vinner ändå frågan om 

ersättning eftersom 15 § i verkstadsavtalet skrivits om och endast ger arbetstagarna rätt till 95 

procent av ackordslönen när facket i målet hävdat en 100 procentig ersättning. 

 

I AD 1987:58 prövar domstolen om förekomsten av en råtta på en båt som låg i ett varv var 

grund nog för att med fog stoppa arbetet vid den aktuella arbetsplatsen. Domstolen tar i målet 

inte ställning till om skyddsombudet hade fog eller inte för att stoppa arbetet. Däremot tar 

man intryck av den omfattande bevisning som framläggs i målet av bland annat dåvarande 

arbetarskyddsstyrelsens inspektion som visar tecken på omfattande råttspillning och en i 

                                                 
73 Prop. 1973:130, s. 158. 
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övrigt osund arbetsmiljö. Med detta som stöd finner domstolen att fog finns för att de berörda 

arbetstagarna skall tillges lön under tiden för det aktuella skyddsombudsstoppet. AD väger i 

domen in att den medicinska risken av förekomsten av råttor ombord på ett fartyg utgör en 

omständighet som är särskilt allvarlig eftersom möjligheten till läkarvård är begränsad på ett 

fartyg. Råttor i sig utgör normalt inte en allvarlig fara för liv eller hälsa vid arbete i land men 

domstolen gör alltså bedömningen att fallet är annorlunda ombord på ett fartyg. 

 

I AD 2002:98 prövades frågan om skyddsombudet hade fog att stoppa arbetet efter en olycka 

på en arbetsplats. I målet stoppades arbetet vid en tillverkningslinje eftersom skyddsombudet 

ansåg att det fanns en risk för att detaljer kunde ramla ner över arbetarna på den aktuella 

linjen. Domstolen konstaterade att en olycka hade hänt men att den inte var orsakad av något 

strukturellt fel i tillverkningslinjen och att risken för en ny olycka därmed inte var 

överhängande. Skyddsombudet bedömdes inte i det aktuella fallet ha haft fog för att stoppa 

arbetet. 

 

Den senaste domen från arbetsdomstolen som behandlar frågan om allvarlig och omedelbar 

fara för arbetstagares liv och hälsa är AD 2008:77. Målet handlade om ett regionalt 

skyddsombud som beslutade sig för att stoppa ett elarbete p.g.a. att det inte fanns någon 

elarbetsansvarig utsedd. Arbetstagarsidan förlorar målet med hänvisning till att 

skyddsombudet inte först provat att vända sig till arbetsgivaren för att klargöra 

omständigheterna. I målet skulle elarbetet utföras på en annan ort. Arbetet stoppades innan 

någon arbetstagare ens hade kommit till platsen utan att något försök att nå arbetsgivaren hade 

gjorts. AD:s resonemang gick ut på att först fastställa att det inte förelåg någon omedelbar och 

allvarlig fara för liv eller hälsa och dessutom hade inte arbetsgivaren kontaktats i syfte att 

försöka undanröja en eventuell fara. 

 

3.1.3 Stopp av ensamarbete ur skyddssynpunkt 
 
Ensamarbete utgör en speciell risk. Kraven för att få stoppa ett ensamarbete är därför lägre än 

för arbeten som utförs tillsammans med andra arbetstagare.74 I arbetsmiljölagens tredje 

kapitel behandlas särskilt arbetsgivarens skyddsansvar för ensamarbete75. För att öka 

                                                 
74 Steinberg, Maria Skyddsombudsrätt, 2006, s. 232. 
75 Arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160) 3 kap. 2 § 2st. ”Arbetsgivaren skall beakta den särskilda risk för ohälsa 
och olycksfall som kan följa av att arbetstagaren utför arbete ensam”. 
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kontrollen över detta ansvar har lagstiftaren givit skyddsombuden befogenhet att stoppa 

sådant ensamarbete som utgör en ”speciell risk”.76 Exempel på sådana risker återfinns i AFS 

1982:3. Av denna framgår att elarbeten, arbeten på höjder, kemikalieanvändning och kontakt 

med levande varelser (djurhantering) är exempel på arbeten där det kan finnas ”speciella 

risker” och som därför inte bör utföras som ensamarbete.77  

                                                

 

Våld- och hotproblematiken tas även i beaktande vid bedömningen av om ett ensamarbete 

utgör en speciell risk. Här är viktigt att poängtera att även icke fysiska risker ingår i 

bedömningen.78 I AFS 1982:3 framgår även att det är individens egen upplevelse av 

ensamarbetet som ligger till grund för bedömningen av arbetets risk.79 Skyddsombudet måste 

alltså göra en grundlig intervju för att bedöma om arbetstagaren upplever speciellt obehag vid 

ensamarbetet för att på dessa grunder (tillsammans med objektiva grunder), besluta om 

skyddsombudsstopp p.g.a. ensamarbete. 

 

I förarbetena anser lagstiftaren att ”skyddsombudet så långt som möjligt skall samråda med 

arbetsgivaren eller dennes företrädare i situationer där ensamarbete bedöms som 

riskabelt”.80 Skyddsombudet skall därför på ett tidigt stadium bli inkopplad när ensamarbete 

planeras och verkställs. 

 

I AD 2000:92 får domstolen hantera ett skyddsombudsstopp som tangerar området 

ensamarbete. På Kriminalvårdens anstalt i Kumla stoppade skyddsombudet arbetet p.g.a. att 

en kriminalvårdare kände sig hotad av en intagen fånge som skulle förflyttas tillbaka till den 

del av anstalten där den berörda kriminalvårdaren arbetade. Arbetstagarparten förlorade den 

aktuella tvisten p.g.a. att skyddsombudet inte tillräckligt klart hade förklarat för arbetsgivaren 

att det aktuella arbetet var stoppat. 

 

3.1.4 Brott mot tillsynsmyndighetens förbud 
 
Om en arbetsgivare bryter mot ett av tillsynsmyndighetens förbud (Arbetsmiljöverket) har 

skyddsombudet rätt att stoppa arbetet. I förarbetena står det att syftet med regeln är att ”ge 

 
76 Arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160) 6 kap. 7 § 2st. 
77 AFS 1982:3 Kommentarer till 4 §. 
78 Fahlbeck, Reinhold Praktisk Arbetsrätt, 1989 s.342. 
79 AFS 1982:3 Kommentarer till kungörelsen om ensamarbete under stycket ”Syfte och bakgrund”. 
80 Prop. 1976/77:149, s. 338-339. 
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ökad tyngd åt skyddsombudets handlande”.81 Förutsättningarna för att skyddsombudet skall 

ha rätt att stoppa arbetet vid ett brott mot ett förbud är att Arbetsmiljöverkets förbud har 

vunnit laga kraft (d.v.s. att överklagandetiden har passerat och att ingen klagan mot beslutet 

har inkommit från arbetsgivaren). Alternativt krävs att Arbetsmiljöverket har meddelat ett 

omedelbart förbud eller att arbetsgivaren skall ha överträtt ett generellt förbud i en 

föreskrift.82  

 

Skyddsombudet har alltså en rätt att ”tillrättavisa” en arbetsgivare som medvetet bryter mot 

tillsynsmyndighetens beslut. Vidare har skyddsombuden rätt att stoppa arbetet om 

arbetsgivaren medvetet eller omedvetet bryter mot ett generellt förbud i en föreskrift.  

Maria Steinberg skriver att denna stoppningsrätt endast framgår i förarbetena till lagen och 

medför svåra tolkningsfrågor. Hon skriver vidare att regeln skulle kunna tolkas som att 

stoppningsrätten gäller om en arbetsgivare exempelvis beordrar arbete med kemikalier utan 

erforderlig skyddsutrustning som krävs enligt en föreskrift från Arbetsmiljöverket.83 

 

3.1.5 Sammanfattning 
 
Stoppningsrätten ger skyddsombuden en rätt att i vissa delar ta över arbetsgivarens rätt att 

leda och fördela arbetet. De juridiska förutsättningarna för att ett skyddsombud med fog skall 

ha rätt att stoppa arbetet framgår i 6 kap. 7§ i AML. Det är endast ett visst arbete som innebär 

omedelbar och allvarlig fara för en arbetstagares liv eller hälsa som enligt första stycket får 

stoppas. Vidare kan ensamarbete stoppas om det fordras ur skyddssynpunkt enligt andra 

stycket. Slutligen finns en rätt för skyddsombuden att stoppa arbetet om arbetsgivaren 

överträder ett förbud från tillsynsmyndigheten som vunnit laga kraft. Var gränserna går och 

vilken tolkning Arbetsdomstolen har gjort när det gäller de olika rekvisiten har redogjorts för i 

detta kapitel. Generellt kan sägas att frågan om stoppningsrättens prövning i Arbetsdomstolen 

oftast även leder till ett resonemang kring huruvida de arbetstagare som har blivit beordrade 

att lägga ner arbetet har rätt till lön eller inte. Här har domstolen utverkat en princip som 

innebär att om skyddsombudet har fog för sin åtgärd så skall de arbetstagare som lagt ner 

arbetet ha rätt till lön om inget annat framgår av kollektivavtal som är träffade på den aktuella 

arbetsplatsen. 

                                                 
81 SOU 1972:86 s. 250-251. 
82 Steinberg, Maria Skyddsombudsrätt, 2006, s. 233. 
83 Steinberg, Maria Skyddsombudsrätt, 2006, s. 233. 
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Gällande resonemangen som AD för kring omedelbar och allvarlig fara för en arbetstagares 

liv eller hälsa kan sägas att bedömningarna inte alltid är självklara. I målet AD 1987:58, det 

så kallade ”råttfallet” gör domstolen bedömningen att omedelbar och allvarlig fara för en 

arbetstagares liv eller hälsa förelåg. Detta trots att det aktuella fartyget låg i docka för 

reparation. 

 

Rätten för ett skyddsombud att stoppa arbetet är stark i Sverige. Att med fog stoppa arbetet 

kan dock vara svårt för ett enskilt skyddsombud att bedöma. I Sverige är flertalet 

skyddsombud valda av en facklig organisation.84 Troligen får skyddsombuden i hög 

utsträckning råd av den fackliga organisationen om hur de skall agera i olika situationer. 

Kanske är det därför som det finns relativt få domar gällande stoppningsrätten enligt 6 kap. 7 

§ AML. 

                                                 
84 Steinberg, Maria Skyddsombud i allas intressen, 2004. s. 28 ff. 
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4 Hänvändelserätten enligt 6 kap. 6a § AML 
 

4.1 En underskattad lagparagraf? 
 

Ur ett arbetstagarperspektiv har lagstiftaren givit skyddsombuden en stor möjlighet till realt 

inflytande över arbetsmiljöfrågorna på en arbetsplats. Ett påläst skyddsombud kan rättsligen 

agera genom den så kallade hänvändelserätten enligt AML 6 kap. 6a§. Lagen ger 

skyddsombuden rätt att kräva åtgärder eller undersökningar av arbetsgivaren på 

skyddsombudets skyddsområde. Om arbetsgivaren vägrar detta kan skyddsombudet därefter 

vända sig till Arbetsmiljöverket för att på detta sätt påverka arbetsgivaren att vidta de 

föreslagna åtgärderna. I detta kapitel kommer jag att beskriva den formella gången ett 

skyddsombud skall följa när denna med stöd av AML vill påverka en arbetsgivares 

arbetsmiljöarbete. 

 

4.1.1 Skyddsombudet begär åtgärd, undersökning och bekräftelse 
 
Innan ett skyddsombud vänder sig till Arbetsmiljöverket för att påverka en arbetsmiljöfråga 

skall arbetsgivaren kontaktas. Exakt vem som skall anses som arbetsgivarens företrädare i 

arbetsmiljöfrågor är dock inte alltid helt självklart. Lagstiftaren har lagt ansvaret för denna 

fråga på arbetsgivaren. I Arbetsmiljöverkets författningssamling framgår att:  

 

”Arbetsgivaren skall fördela uppgifterna i verksamheten på ett sådant sätt att en eller flera 

chefer, arbetsledare eller annan arbetstagare får i uppgift att verka för att risker i arbetet 

förebyggs och en tillfredställande arbetsmiljö uppnås”.85 

 

När rätt arbetsgivarföreträdare är kontaktad kan skyddsombudet begära att denna vidtar 

konkreta åtgärder eller erforderliga undersökningar för att komma tillrätta med en 

arbetsmiljöfråga. Åtgärderna kan vara att se till att ändra något i den fysiska arbetsmiljön för 

att förhindra att skyddsombudet tvingas att stoppa arbetet. Undersökningar kan vara att 

exempelvis gå igenom övertidsjournaler eller att kräva psykosociala utredningar när en 

                                                 
85 6 § SAM (AFS: 2001:1 med ändring 2003:4). 
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konflikt finns på arbetsplatsen som skyddsombudet anser äventyrar en tillfredställande 

arbetsmiljö.86 

 

Det finns inget legalt formkrav på att skyddsombudets framställan till arbetsgivaren enligt 6 

kap. 6a § AML skall vara skriftlig. Däremot finns ett skriftlighetskrav i form av att 

arbetsgivaren är skyldig att genast bekräfta att han/hon har tagit emot skyddsombudets 

framställan efter begäran från skyddsombudet.87 Begreppet ”genast” skall enligt Maria 

Steinberg tolkas som att arbetsgivaren i princip omedelbart eller med vändande post måste 

lämna en mottagningsbekräftelse.88 

 

Efter att en framställan lämnats till arbetsgivaren och denna har bekräftat att han/hon tagit 

emot densamma är arbetsgivaren skyldig att utan dröjsmål lämna besked till skyddsombudet 

hur han/hon tänker hantera frågan. Formuleringen ”utan dröjsmål” skall enligt Maria 

Steinberg tolkas som att arbetsgivaren har cirka en vecka till tio dagar på sig att lämna ett 

besked. Beskedet innebär inte att åtgärden måste påbörjas inom denna tidsfrist.89 

 

Den tid som arbetsgivaren har på sig att sätta en åtgärd i verket varierar. I lagen framgår att 

arbetsgivaren skall beredas en skälig tid att undersöka frågan och vilka alternativ som står till 

buds för att vidta en åtgärd.90 Begreppet ”skälig tid” varierar med arbetsmiljöproblemets art 

och företagets storlek.91 

 

4.1.2 Skyddsombudet kontaktar Arbetsmiljöverket 
 
Om en arbetsgivare vägrar att ”utan dröjsmål” lämna besked om frågans handläggning eller 

om skyddsombudet bedömer att arbetsgivaren inte vidtar någon åtgärd inom ”skälig tid” har 

skyddsombudet en legal rätt att vända sig till Arbetsmiljöverket och begära prövning i 

ärendet. På framställan av skyddsombudet skall Arbetsmiljöverket pröva om föreläggande 

eller förbud enligt 7 kap 7§ AML skall meddelas.92  Arbetsmiljöverket är skyldigt att 

                                                 
86 Steinberg, Maria Skyddsombudsrätt, 2006, s. 212 f. 
87 Arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160) 6 kap. 6a § 1st. 
88 Steinberg, Maria Skyddsombudsrätt, 2006, s. 213. 
89 Steinberg, Maria Skyddsombudsrätt, 2006, s. 213. 
90 Arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160) 6 kap. 6a § 1st. 
91 Steinberg, Maria Skyddsombudsrätt, 2006, s. 214-215. 
92 Arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160) 6 kap. 6a § 1st. 
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”snarast” handlägga ärendet och ärendet skall även handläggas ”skyndsamt”.93 Vid en 

prövning som Arbetsmiljöverket genomför efter en framställan enligt 6 kap. 6a§ AML 

bedömer Arbetsmiljöverkets inspektör de rättsliga förutsättningarna för att utfärda ett 

föreläggande eller förbud. Det måste alltså finnas en brist i arbetsmiljön som bryter mot 

arbetsmiljölagen för att en åtgärd från Arbetsmiljöverket kan bli aktuell. Skyddsombudet 

måste ha uppmärksammat arbetsgivaren på det aktuella problemet. Om så inte är fallet får 

Arbetsmiljöverket avvisa den aktuella begäran från skyddsombudet.94 

 

4.1.3 Möjligheter att överklaga Arbetsmiljöverkets beslut 
 
Både arbetsgivaren och skyddsombuden har givits en legal rätt att överklaga beslut från 

Arbetsmiljöverket enligt arbetsmiljölagen. I 9 kap. 2 § AML framgår att Arbetsmiljöverkets 

beslut kan överklagas till allmän förvaltningsdomstol, dvs. länsrätt, kammarrätt och 

regeringsrätt. Prövningstillstånd krävs dock för att få föra frågan vidare till kammarrätten.95 

Det är inte vem som helst från arbetstagarsidan som kan överklaga ett beslut från 

Arbetsmiljöverket. Om det finns ett huvudskyddsombud så är det endast han/hon som kan 

överklaga. Saknas huvudskyddsombud får ett ”vanligt” skyddsombud överklaga.96 Om det 

varken finns ett huvudskyddsombud eller ett ”vanligt” skyddsombud så får den fackliga 

organisationen överklaga beslutet i den mån det rör medlemmarnas intressen.97 

 

4.1.4 Sammanfattning 
 
Hänvändelserätten enligt 6 kap. 6a § i AML ger skyddsombuden en speciell rätt att avkräva 

arbetsgivaren åtgärder som enligt skyddsombudet måste till för att förbättra arbetsmiljön på 

den aktuella arbetsplatsen. Rätten bygger på att skyddsombudet vänder sig till arbetsgivarens 

utsedda företrädare i arbetsmiljöfrågor och hos denna begär undersökning eller åtgärd samt en 

bekräftelse på detta. Arbetsgivaren är då skyldig att utan dröjsmål skriftligen bekräfta att 

han/hon har tagit emot framställningen från skyddsombudet. 

 

                                                 
93 Tillsynsserien p. 4.2. 
94 Tillsynsserien p. 4.2. 
95 Arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160) 9 kap. 2 § 2st. 
96 Arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160) 9 kap. 3 § 1st. 
97 Arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160) 9 kap. 3 § 2st. 
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Efter att framställan är gjord har arbetsgivaren en skälig tid på sig att undersöka vilka åtgärder 

eller undersökningar som behöver vidtas för att komma till rätta med det aktuella 

arbetsmiljöproblemet. Denna tid varierar beroende på arbetsmiljöproblemets art och 

företagets storlek. 

 

Om skyddsombudet anser att arbetsgivaren inte vidtar några åtgärder eller undersökningar 

inom skälig tid kan ombudet vända sig direkt till Arbetsmiljöverket med en begäran om 

myndighetens hjälp i ärendet. Arbetsmiljöverket är då skyldigt att skyndsamt handlägga 

ärendet och besluta om vitesföreläggande eller stopp av arbetet på den aktuella arbetsplatsen. 

Om arbetsgivaren eller skyddsombudet tycker att Arbetsmiljöverket har fattat ett felaktigt 

beslut i ett inspektionsärende finns det möjlighet att överklaga verkets beslut. Denna rättighet 

tillfaller i första hand ett huvudskyddsombud. Om ett sådant saknas tillfaller rätten ett 

”vanligt” skyddsombud. Saknas även detta på en arbetsplats så tillfaller 

överklagansmöjligheten den fackliga organisationen om frågan rör deras medlemmars 

intressen. 

 

Hänvändelserätten är ett mycket effektivt påtryckningsmedel som skyddsombuden har till sitt 

förfogande i arbetsmiljöarbetet. Maria Steinberg kunde i sin avhandling visa att 92 procent av 

skyddsombuden som använde sig av hänvändelserätten faktiskt fick till stånd en förändring av 

den faktiska arbetsmiljön på arbetsplatsen.98 

 

                                                 
98 Steinberg, Maria Skyddsombud i allas intressen, 2004. s. 311. 
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5 Statliga utredningar och förändringar i AML 

 

5.1 Politik blir till lag 
 
Den 23 juni 2004 beslutade den dåvarande regeringen att tillsätta en utredning för att göra en 

översyn av delar av arbetsmiljölagen.99 Bakgrunden var att Arbetsmiljöverket i skrivningar 

till regeringen påtalat att det fanns ett behov av en översyn av lagen i vissa delar.100 

Arbetsmiljöverket ville bland annat att regeringen skulle utreda ”huruvida 

samverkansbestämmelserna i 6 kap. AML bör ges en mer ändamålsenlig utformning mot 

bakgrund av utvecklingen av samverkan i arbetsmiljöfrågor på arbetsplatserna”.101 

 

Genom ett tilläggsdirektiv fick utredningen under 2005 ytterligare frågor att utreda.102 Även 

här låg Arbetsmiljöverket bakom att tilläggsdirektivet kom till stånd. Frågan som behandlar 

inhyrd arbetskrafts skyddsbehov utreds bland annat i tilläggsdirektivet som en direkt 

konsekvens av Arbetsmiljöverkets rapport den 30 nov 2004.103 

 

Utredningarna ledde fram till ett delbetänkande SOU 2006:44 samt ett slutbetänkande 

2007:43. I denna del kommer valda delar av utredningarna att presenteras och analyseras. 

Utredningarna ledde sedermera fram till ett lagförslag som har antagits av riksdagen och som 

innebär ändringar i arbetsmiljölagen som kommer att träda i kraft 1 januari 2010. 

 

5.1.1 Bättre arbetsmiljöregler 1 
 
I delbetänkandet föreslår utredningen bland annat att arbetsmiljölagen skall anpassas så att 

begreppet arbetsmiljöombud upptas och likställs med begreppet skyddsombud i juridisk 

mening. Som bakgrund till detta anför utredningen att parterna på arbetsmarknaden har önskat 

att så skall ske eftersom det har förekommit att ”arbetsmiljöombud” har lidit rättsförlust p.g.a. 

                                                 
99 SOU 2006:44 samt Dir. 2004:91. 
100 Dir. 2004:91. 
101 SOU 2006:44 s. 47. 
102 Dir. 2005:114. 
103 Dir. 2005:114. 
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att de inte i juridisk mening haft befogenheter enligt arbetsmiljölagen att verka som 

skyddsombud.104 

 

Vidare föreslår utredningen att det skall bli möjligt enligt arbetsmiljölagen att låta ett annat 

samverkansorgan än skyddskommittén verka med en skyddskommittés befogenheter. Om 

arbetsgivaren och arbetstagarna är överens om hur denna samverkan skall gå till och om de 

personer som sitter i samverkansorganet är utsedda av den lokala fackliga organisationen på 

arbetsplatsen (alternativt av arbetstagarna själva om lokal facklig organisation saknas). 

Utredningen menar att det av praktiska skäl vore bäst om arbetarskyddsfrågan kan lösas i ett 

och samma organ och föreslår därför att en skyddskommitté inte behöver finnas om det 

istället finns ett fungerande samverkansorgan som då får till uppgift att behandla samma 

frågor som en skyddskommitté är ålagda att behandla enligt arbetsmiljölagen.105 

 

5.1.2 Bättre arbetsmiljöregler 2 

 
Utredningens slutbetänkande kom med ytterligare ändringsförslag. Bland annat föreslås att 

regionala skyddsombud skall få utses på arbetsplatser där den fackliga organisationen saknar 

medlemmar men har kollektivavtal med arbetsgivaren.106 Bakgrunden till förslaget var att 

kravet på att förbunden måste ha en medlem inte varit föremål för några ”egentliga analyser 

eller särskilda överväganden” vid de olika lagstiftningstillfällena enligt den nuvarande 

ordningen.107 Utredningen konstaterar därför att det är lämpligt att slopa medlemskravet om 

organisationen har kollektivavtal med den aktuella arbetsgivaren. 

 

Vidare föreslår utredningen att på arbetsplatser som har valt att samverka i annat organ än 

skyddskommittéer, skall inte heller ett regionalt skyddsombud ha tillträde till. Denna 

regelförändring blir en naturlig konsekvens av förslaget om att ge arbetstagarna möjlighet att 

samverka i ett annat organ än skyddskommittén.108 

 

Slutbetänkandet innehåller även ett ändringsförslag som rör skyddsombudens stoppnings- och 

hänvändelserätt för utomstående arbetskraft. Utredningen föreslår att skyddsombudets 

                                                 
104 SOU 2006:44 s. 69. 
105 SOU 2006:44 s. 70 ff. 
106 SOU 2007:43 s. 43. 
107 SOU 2007:43 s. 55-56 
108 SOU 2007:43 s. 43. 
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rättigheter i detta avseende utökas att gälla även för exempelvis inhyrda arbetstagare (via 

bemanningsföretag eller liknande).109 Denna kategori arbetstagare har skyddsombuden med 

nuvarande lagstiftning ingen möjlighet att påverka eftersom de är anställda av en annan 

juridisk person och alltså inte faller under skyddsombudets skyddsområde rent juridiskt. 

Förslaget tar sikte på att skyddsombuden på det ”inhyrande” företaget skall kunna begära 

hänvändelse enligt 6 kap. 6a § i AML samt att kunna stoppa arbetet enligt 6 kap. 7 § i AML 

även för den inhyrda personalen. Det är alltså inte skyddsombuden på de aktuella 

bemanningsföretagen eller uthyrarföretagen som rättigheten tillfaller utan endast hos 

”inhyrarföretagen”. Utredningen finner att detta förslag är logiskt eftersom det inte kan vara 

meningen att arbetet kan stoppas eller åtgärder krävas endast för en del av personalen på 

arbetsplatsen.110 

 

5.1.3 Den nya lagen 
 

Efter många års utredande antog till slut riksdagen regeringens proposition 2008/09:138 om 

elevers och studerandes medverkan i arbetsmiljöarbetet, m.m. den 10 juni 2009.111 Den 1 

januari 2010 träder bestämmelser i kraft som gör att arbetsmiljöskyddet för utomstående 

arbetskraft (exempelvis arbetskraft som hyrs in från bemanningsföretag) kraftigt förstärks. 

Genom det nya regelverket får skyddsombuden möjlighet att fullt ut agera även för inhyrd 

personal. Detta innebär att stoppnings- och hänvändelserätten nu även kommer att omfatta 

denna kategori arbetstagare.112 De nya reglerna innebär i praktiken att två olika skyddsombud 

nu får tillträde att agera mot en och samma arbetsgivare i vissa frågor. 

 

Gällande stoppningsrätten kommer skyddsombudet på det ”inhyrande företaget” att kunna 

stoppa arbetet för alla (dvs. även för inhyrd personal). Denna rätt tillfaller dock inte 

skyddsombuden på ”det uthyrande (entreprenad-) företaget”.113 När det gäller 

hänvändelserätten så kommer båda skyddsombuden dvs. både hos inhyrar- och 

uthyrarföretaget att kunna agera gentemot den arbetsgivare som hyr in arbetskraft.114 

                                                 
109 SOU 2007:43 s. 74 ff. 
110 SOU 2007:43 s. 75. 
111 http://www.riksdagen.se/webbnav/?nid=3120&doktyp=betankande&bet=2008%2f09%3aAU9 2009-10-02. 
112 Prop. 2008/09:138, s. 32-37. 
113 Prop. 2008/09:138, s. 36. 
114 Prop. 2008/09:138, s. 36. 

 31



Från den 1 januari 2010 kommer även begreppet ”arbetsmiljöombud” att likställas med 

begreppet ”skyddsombud” i juridisk mening.115 Detta innebär att fackförbund som har valt att 

kalla sina skyddsombud för arbetsmiljöombud nu inte längre riskerar att lida rättsförluster 

p.g.a. att de inte är valda som skyddsombud i juridisk mening. 

 

Förslagen som de båda utredningarna lade fram när det gäller tillträdesrätten för ett regionalt 

skydds- eller arbetsmiljöombud på arbetsplatser där den fackliga organisationen saknar 

medlemmar samt förslaget om att skyddskommitté kan ersättas av ett annat samverkansorgan 

är inte med i propositionen och antogs således inte av riksdagen. Här ser vi ett konkret 

exempel på hur demokratiska processer leder fram till en kompromiss som sedan leder till ny 

svensk lag på området. 

 

Som jag belyst ovan blir inte alla förslag antagna i riksdagen eftersom lagstiftningsprocessen 

till stor del är en politisk kompromiss. Konsekvenserna av den nya arbetsmiljölagen gällande 

de delar jag beskrivit i denna uppsats innebär en förstärkning av skyddsombudsinstitutets 

rättigheter. Hur dessa rättigheter kommer att användas återstår att se när väl lagen har trätt i 

kraft och tillämpas. Klart är dock att lagstiftaren har täppt till en lucka som tidigare har givit 

upphov till problem när det gäller entreprenadföretag och företag i bemanningsbranschen. 

 

För den som vill fördjupa sig i vilket inflytande lagstiftaren har givit elevskyddsombud och 

studenter på universitets- och högskolenivå, vill jag rekommendera er att ta del av Prop. 

2008/09:138 eftersom stora förändringar av framförallt ”vuxna” studerandes rättigheter träder 

i kraft genom den nya lagen. 

 

                                                 
115 Prop. 2008/09:138, s. 37 ff. 
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6 Analys ur jämställdhets- & mångfaldsperspektiv 
 

6.1 Vilka är då skyddsombuden? 
 
Som jag tidigare skrivit i denna uppsats så är Arbetsmiljöverkets skyddsombudsregister 

nedlagt sedan den 8 april 2008. Det finns inte längre någon skyldighet att registrera 

skyddsombuden hos någon myndighet eller organisation. Många fackförbund för dock sina 

egna register över vilka som de utsett som skyddsombud. För att kunna göra en analys utifrån 

ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv använder jag mig av uppgifter från 

Arbetsmiljöverkets nedlagda skyddsombudsregister med utdrag från april 2008. Mina 

observationer och slutsatser bygger alltså på hur situationen såg ut för drygt ett år sedan men 

ger ändå en fingervisning om hur ”verkligheten” ser ut. 

 

I april 2008 fanns det 91038 registrerade skyddsombud. Av dessa var 54 procent kvinnor.116 

En jämn könsfördelning definieras som ”att båda könen är representerade till minst 40 

procent”.117 Detta innebär att skyddsombudsinstitutet kan sägas vara jämställt när det gäller 

det kvantitativa förhållandet. Maria Steinberg redovisar i sin avhandling Skyddsombud i allas 

intresse hur situationen såg ut i januari 2004. Då fanns det 106000 skyddsombud registrerade 

varav 53 procent var kvinnor.118 Förhållandet med en högre andel kvinnor har alltså varit 

liknande under ett antal år. Varför kvinnor i högre utsträckning än män är valda som 

skyddsombud har jag inget konkret svar på. Kanske är det för att skyddsombuden ofta är 

representerade på större kvinnodominerade arbetsplatser där det finns en kultur av att välja 

skyddsombud. Svaret på frågan finns inte att hitta i nuvarande forskning men vore ett utmärkt 

ämne att fördjupa sig i. 

 

Den svenska organisationstillhörigheten är hög i förhållande till övriga europeiska länder.119 

När det gäller invandrares organisationsgrad är den ungefär lika hög som hos infödda 

svenskar. Dock utmärker sig nordiskfödda invandrare genom att ha en högre 

organisationsgrad än övriga invandrare.120 Jag har inte fått tillgång till någon statistik som 

visar i vilken utsträckning skyddsombuden har invandrarbakgrund. Med vägledning av 

                                                 
116 AV:s skyddsombudsregister, april 2008. 
117 SOU 1990:41 s. 202. 
118 Steinberg, Maria Skyddsombud i allas intressen, 2004. s. 29. 
119 Kjellberg 2001, s. 25. 
120 Kjellberg 2001, s. 279. 
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ovanstående resonemang så kan man anta att det inte borde vara några signifikativa skillnader 

på skyddsombudsområdet när det gäller huruvida skyddsombuden är svenskar eller 

invandrare men eftersom ingen statistik finns tillgänglig på området så kan denna tes inte 

styrkas. Här är ett område där kunskap om hur situationen verkligen ser ut, skulle behövas för 

att kunna göra en djupare analys utifrån ett mångfaldsperspektiv. 

 

Ur ett mera generellt mångfaldsperspektiv gällande fackligt aktiva invandrare finns en del 

forskning att förhålla sig till. I boken Den nya svenska arbetarklassen beskriver författarna 

gruppen som marginaliserad inom fackföreningsrörelsen.121 Genom djupintervjuer av fackligt 

aktiva invandrare inom nätverket FAI122 hävdar författarna att invandrargrupperna tystas 

inom fackföreningsrörelsen genom att uttryck som ”facklig enighet” ofta används. Detta leder 

till att gruppernas åsikter inte alltid kommer fram till maktens centra.123 Tanken och 

kopplingen till skyddsombudens etniska tillhörighet och förmåga att agera blir i detta 

perspektiv ännu mera spännande att forska vidare kring eftersom inga svar finns på frågan i 

agsläget. 

ap. 

6a § AML blir av utrymmes- och tidsskäl för stor för att kunna avhandlas i denna uppsats. 

                                                

d

 

Begreppet jämställdhet innebär att ”kvinnor och män skall ha samma rättigheter, skyldigheter 

och möjligheter att ha ett arbete som ger ekonomiskt oberoende, vårda hem och barn samt 

delta i politiska, fackliga och andra aktiviteter i samhället”.124 Frågan blir då om 

arbetsmiljölagen och skyddsombudsrollen kan sägas vara jämställd. Förhållandet mellan 

kvinnliga och manliga skyddsombud där det finns fler kvinnliga skyddsombud är rent 

kvantitativt per definition jämställt. Frågan är vad som händer när man tittar på vilka 

skyddsombud som utkräver sin rätt och som exempelvis stoppar arbetet eller begär 

hänvändelse av arbetsgivaren. I avsnittet 6.1.3 i denna uppsats analyserar jag en av dessa 

delar, nämligen vilka skyddsombud som har hamnat i Arbetsdomstolen efter de har stoppat ett 

arbete. En analys över vilka män och kvinnor som vänt sig till Arbetsmiljöverket enligt 6 k

 
121 Mulinari, Diana, Neergaard, Anders, Den nya svenska arbetarklassen 2004. 181. 
122 Mulinari, Diana, Neergaard, Anders, Den nya svenska arbetarklassen 2004. s. 45. 
123 Mulinari, Diana, Neergaard, Anders, Den nya svenska arbetarklassen 2004. s. 305. 
124 Angelfors, Christina, Schömer, Eva En bok om genus 2009. s. 209. 
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6.1.1 Vem företräder skyddsombuden och vilka intressen skall de 
tillvarata? 

 
”Skyddsombuden företräder arbetstagarna i arbetsmiljöfrågor och skall verka för en 

tillfredställande arbetsmiljö” står det i arbetsmiljölagen.125 Detta innebär att ett skyddsombud 

företräder alla arbetstagare på det aktuella skyddsområdet oavsett kön, etnicitet, ålder, sexuell 

läggning eller organisationstillhörighet. Ett skyddsombud skall ta tillvara två intressen. De 

skall värna om arbetstagarnas liv och hälsa. Detta innebär att skyddsombudet till skillnad från 

andra förtroendevalda arbetstagare ibland kan stödja arbetstagarnas åsikter men ibland även 

arbetsgivarens. I praktiken kan ett skyddsombud ställas inför val där arbetstagarna (som har 

valt skyddsombudet) inte vill genomföra en viss åtgärd (exempelvis bära hjälm). 

Skyddsombudet måste här ta tillvara arbetstagarnas liv och hälsa och således se till att 

arbetsgivaren tvingar dem att bära hjälm mot deras vilja. Exemplet kanske ter sig extremt, 

men det är ett exempel som illustrerar just att skyddsombuden har en annan roll än fackligt 

förtroendevalda. 

 

 I viss mån tar skyddsombuden även tillvara ett tredje intresse, nämligen statens. Att det finns 

skyddsombud och att det finns en statlig tillsynsmyndighet beror på att det kostar samhället 

stora pengar när arbetstagare blir skadade på sina arbetsplatser.126 Skyddsombudets uppgift att 

vaka över arbetsmiljön på arbetsplatsen är i förlängningen tänkt att leda till förbättringar av 

folkhälsan.127  

 

Liv, hälsa och folkhälsa är alltså skyddsombudets värnområde och de intressen som 

skyddsombudet skall tillvarata är inte motstridiga. Det råder koncensus kring liv, hälsa och 

folkhälsa. Alla parter (arbetstagarna, arbetsgivarna och staten) vill åstadkomma detta. Frågan 

är bara hur och vem som skall vaka över denna funktion. Svaret är skyddsombuden. 

                                                 
125 Arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160) 6 kap. 4 §. 
126 Steinberg, Maria Skyddsombud i allas intressen, 2004. s. 316. 
127 Steinberg, Maria Skyddsombud i allas intressen, 2004. s. 316-317. 
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6.1.2 Vem företräder ett skyddsombud? 
 
För att ge perspektiv åt skyddsombudsrollen ställde jag den kanske lite udda frågan vem som 

företräder ett skyddsombud? Jag tänker då närmast på vem som står bakom ett skyddsombud 

om han eller hon fattar ett beslut som arbetsgivaren inte tycker är korrekt och vad som händer 

om en arbetsgivare försöker utöva juridisk makt över ett skyddsombud.  

 

Huvudregeln enligt arbetsmiljölagen är att skyddsombuden inte får hindras att utföra sitt 

uppdrag.128 De får heller inte ges försämrade arbetsförhållanden eller anställningsvillkor 

p.g.a. sitt uppdrag.129 Vidare är de tillförsäkrade likvärdiga arbetsuppgifter när de lämnar sitt 

uppdrag.130 Ett skyddsombud blir heller inte skadeståndsskyldigt för beslut som han eller hon 

fattar rörande stopp av arbete enligt 6 kap. 7 § i AML.131 

 

I de tvister som jag har studerat har frågorna handlat om arbetsgivaren är skyldig att utge lön 

när ett skyddsombud stoppat arbetet samt frågan om skyddsombudet har hindrats i sin roll. I 

samtliga fall som jag har gått igenom har talan väckts av antingen ett fackförbund eller av en 

arbetsgivare/arbetsgivarorganisation. Jag har inte bara sökt bland Arbetsdomstolens 

avgöranden utan försökt att genom Rättsbanken hitta mål i andra domstolar som rör 

stoppningsrätten där käranden eller svaranden inte är ett fackförbund eller en 

arbetsgivare/arbetsgivarorganisation. Jag har inte lyckat hitta några sådana fall (observera att 

jag inte haft tillgång till tingsrättens domar vid denna analys). 

 

För att ge svar på frågan om vem som företräder ett skyddsombud måste man först skilja på 

skyddsombud som är utsedda av en facklig organisation eller de som är utsedda av 

arbetstagarna på arbetsplatsen. De skyddsombud som är utsedda av den fackliga 

organisationen har en särställning som jag beskrivit i denna uppsats av att vara skyddade av 

både FML och AML. Om skyddsombudet själv dessutom är medlem i en facklig organisation 

så ter det sig självklart att detta skyddsombud kommer att får juridisk hjälp av det aktuella 

fackförbundet.  

 

                                                 
128 Arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160) 6 kap. 10 § 1st. 
129 Arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160) 6 kap. 10 § 3st. 
130 Arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160) 6 kap. 10 § 3st. 
131 Arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160) 6 kap. 7 §. 
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Som jag beskrivit ovan så finns det i princip inga möjligheter att rättsligt angripa ett 

skyddsombuds beslut i frågan om hans/hennes rätt att stoppa arbetet. Utan att ha 

vetenskapliga belägg för detta, så bedömer jag det som högst troligt att ett antal skyddsombud 

säkerligen har blivit ifrågasatta på helt andra grunder av arbetsgivare som inte tyckt om hur 

skyddsombudet har agerat. Att hitta dessa fall blir i princip omöjligt av två orsaker. För det 

första så avgörs denna typ av tvist i förhandlingar mellan fackföreningarna och arbetsgivarna. 

För det andra så blir det i praktiken omöjligt att hitta dessa rättsfall då arbetsgivaren ju lägger 

andra grunder på bordet för att åstadkomma det resultat som denna vill uppnå (exempelvis 

lönesänkning eller skiljande från anställning). Jag kan tänka mig att det finns många 

skyddsombud som blivit av med sina arbeten i omorganisationer där uppsägningar sker p.g.a. 

arbetsbrist men där de bakomliggande orsakerna kanske är helt andra.  

 

Skyddsombud som inte är med i någon facklig organisation får själva välja att föra sin talan 

om de anser att arbetsgivaren har missgynnat skyddsombudet eller hindrat densamma från att 

utföra sitt uppdrag. Att själv processa om detta kostar både tid och pengar. Troligen är det 

därför som jag inte hittar några fall där skyddsombuden drivit frågor gentemot arbetsgivaren 

på egen hand. 

 

I detta perspektiv uppstår en ny fråga. Vad händer då med de arbetstagare som exempelvis 

inte får någon lön när ett skyddsombud utfärdat ett skyddsombudsstop. Lagen reglerar inte 

ersättningsfrågan vid ett stopp. Arbetsgivaren är alltså enligt huvudregeln inte skyldig att 

betala lön. Som jag tidigare beskrivit har AD utvecklat en princip som säger att om 

skyddsombudet har fog för sitt stopp skall arbetstagarna ha rätt till lön. Fackförbunden driver 

denna fråga för sina medlemmars räkning och om de förlorar (dvs. att domstolen kommer 

fram till att skyddsombudet inte med fog stoppat arbetet) så är det högst sannolikt att 

medlemmarna får ersättning för utebliven arbetsinkomst från sitt fackförbund. En 

oorganiserad arbetstagare kan inte få någon ersättning från något förbund eftersom denna inte 

är medlem. En oorganiserad kommer även att få svårt att få ut ersättning om arbetsgivaren 

trots arbetsdomstolens princip inte vill betala. Att få en advokat att ta upp ett fall som kanske 

rör sig om några tusenlappar i ersättning för den enskilde arbetstagaren är nog inte helt enkelt 

och att föra sin egen talan utan juridiskt ombud i en tingsrätt är nog något som väldigt få 

arbetstagare själv skulle ge sig på. 
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Vem som företräder ett skyddsombud är alltså i högsta grad de fackliga organisationerna 

förutsatt att skyddsombudet är medlem. 

 

6.1.3 Hur ser det ut i arbetsdomstolen? 
 
För att ytterligare belysa ämnet ur ett jämställdhetsperspektiv har jag valt att titta på domar 

från arbetsdomstolen för att se om det är män eller kvinnor som i högre eller lägre 

utsträckning finns representerade när det gäller tvister kring skyddsombudens stoppningsrätt. 

Vid studierna har jag tittat på samtliga rättsfall i arbetsdomstolen (se avsnittet referenser) där 

6 kap. 7 § i AML har åberopats som lagrum. Endast i ett fall har skyddsombuden varit en 

kvinna (AD 2000:92). Är det så att män i högre utsträckning än kvinnor driver 

skyddsombudsrättsliga mål hela vägen till arbetsdomstolen och i så fall hur kommer det sig? 

Svaret på detta hittar du inte i denna uppsats men är något som framtida forskning gärna får 

belysa. Om det är så att kvinnor inte vill eller vågar driva skyddsombudsrättsliga mål till 

arbetsdomstolen så måste lagen och dess tillämpning ändras enligt min mening. De lege 

ferenda132 kan då åstadkommas dels genom att faktiskt ändra i lagtexterna men dels också 

genom information och opinionsbildning i ämnet. Kanske är det så att fackförbunden i högre 

utsträckning måste uppmuntra kvinnliga skyddsombud att fullt ut verka i sin roll för att på så 

sätt få till en jämnare balans av rättsfall till arbetsdomstolen. Detta är ju självklart inte ett 

självändamål eftersom målet är att få till stånd förbättringar och förändringar av dåliga 

arbetsmiljöer. Domstolens domar är dock en fingervisning över hur rättstillämpningen 

fungerar på området och blir därför extra intressant att studera ur ett genusperspektiv. 

 

6.2 Avslutande kommentarer 
 
Jag vill påstå att skyddsombuden är arbetsmiljöns väktare. Genom sitt uppdrag värnar de 

arbetstagarnas liv och hälsa och ser samtidigt till att värna folkhälsan och därigenom hålla 

nere kostnaderna för staten. Skyddsombuden har en stark rättslig ställning i hela Skandinavien 

och speciellt i Sverige. Skyddsombudets rätt att i vissa fall stoppa arbetet är en långtgående 

rättighet som gör att de till skillnad från andra förtroendevalda arbetstagare kan ta över 

arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbetet. Skyddsombudens möjlighet att påverka en 

arbetsgivare genom hänvändelserätten är ett effektivt maktmedel som spelar en viktig roll i 

                                                 
132 Nilsson, Mattias, Juridiken – En introduktion till rättsvetenskapen, s. 49. (Rätten som den borde vara) 
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det svenska arbetsmiljöarbetet. Maria Steinberg kunde i sin avhandling visa att 92 procent av 

skyddsombuden som använde sig av hänvändelserätten faktiskt fick till stånd en förändring av 

den faktiska arbetsmiljön på arbetsplatsen.133 Detta är ett klart bevis på att skyddsombuden 

behövs och att de faktiskt kan påverka arbetsmiljön. 

 

Genom nya lagförslag kommer skyddsombudens rättigheter att utökas och från den 1 januari 

2010 även omfatta ”inhyrd” arbetskraft. Vidare kommer begreppet skyddsombud att likställas 

med begreppet arbetsmiljöombud. Dessa förändringar tror jag kommer att leda till en bättre 

reglering av arbetsmiljöfrågan genom skyddsombudens nya möjlighet att stoppa arbetet för 

samtliga arbetstagare vid ett farligt arbete samt även att kunna kräva åtgärder för ”inhyrd” 

personals räkning. 

 

Huruvida skyddsombudsinstitutet är jämställt eller inte har jag inte haft som avsikt att utröna i 

denna uppsats. Dock kan jag konstatera att det som på ytan verkar jämställt fordrar djupare 

undersökningar för att kunna läggas fram som ett svar på frågan. 

 

Jag hoppas att jag har kunnat klarlägga skyddsombudens roll och rättigheter. Vidare hoppas 

jag att ni som har läst denna uppsats blir inspirerade att söka djupare kunskap i det mycket 

spännande och ständigt aktuella ämnet skyddsombudsrätt. 

 

Jönköping 2009-10-22 

 

Mathias Westerberg 

                                                 
133 Steinberg, Maria Skyddsombud i allas intressen, 2004. s. 311. 
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