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Abstract  
 
The purpose of this essay is to describe the legal conditions of the two legal rights the 

safety representatives upholds, the right to suspend work and the right to request 

investigations. Furthermore, it should be investigated and explained what obstacles and 

problems the safety representatives may face when it comes to exercising these rights. 

The aim is also to give the essay a diversity perspective with the help of a study of 

language problems among migrated workers and if this can be a safety hazard in the 

work and how it then can be related to the safety representatives legal rights mentioned 

above. As occupational health and safety issues also are regulated by EU law, the 

purpose of this essay is also to give a brief account of how EU bodies affects the law 

concerning occupational health and safety issues. In order to answer the essays research 

questions and to achieve its purpose, I have worked with the legal method and also 

performed a qualitative research interview. 

 

I have concluded that the right to request investigations and the right to suspend work 

are two powerful tools that a safety representative has at its disposal. However, there 

are several aspects that can affect how they can be used and for what. Furthermore, I 

also came to the conclusion that there are certain obstacles affecting safety 

representatives possibilities  to work with its right, in the form of knowledge, time for 

education and also fear from negative consequences applied from the employer. Finally, 

I would like to present my conclusions concerning language problems and that they 

could be considered a safety hazard in the work and that the right to request 

investigations and the right to suspend work could be relevant in the particular case. 

 

Keywords: Safety representatives, right to suspend work, right to request 

investigations, language problems, occupational health and safety issues 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

 
Innan jag började studera vid Linnéuniversitetet i Växjö var jag yrkessam inom olika 

tillverkningsindustrier i över 10 år och jag har på så vis kommit i kontakt med flera 

arbetsplatser, både större och mindre. Något som jag reflekterade över redan då men 

mer nu i efterhand när jag studerat arbetsrätt, var hur dålig arbetsmiljön kunde vara och 

i många fall även farlig. Ibland uppstod det konflikter mellan skyddsombuden och 

cheferna angående brister i arbetsmiljön. Det kunde handla om alltifrån avsaknad av 

lyftanordningar för att undvika tunga lyft eller rent utav farliga och felaktiga maskiner. 

Problematiken var ofta att chefen hellre ville fortsätta producera än att stänga av 

maskiner för att rätta till problemet. Tyvärr var skyddsombuden själva inte tillräckligt 

medvetna om sina befogenheter och kunde många gånger ge vika istället för att stå på 

sig. När jag nu valde att skriva om just skyddsombud i min kandidatuppsats tänkte jag 

försöka ge en bild av hur det rättsliga läget är samt vilka befogenheter skyddsombuden 

har med avseende på den så kallade stoppningsrätten och hänvändelserätten samt vad 

som kan utgöra  hinder för att utnyttja dem. 

 

Antalet arbetsplatsolyckor med dödlig utgång i Sverige åren 2013-2015 var 139 

stycken.1 Det är en sorglig siffra som borde vara betydligt lägre. Vidare kan siffran 

88100 nämnas och det är antalet arbetsolyckor som drabbat arbetstagare och 

egenföretagare under 2014 och första kvartalet 2015.2 Arbetsmiljörelaterade skador 

och dödsfall utgör en stor påfrestning, personligt lidande för de drabbade och 

ekonomiska konsekvenser för organisationer i form av kostnader för sjukskrivningar 

och produktionsbortfall, vidare drabbas även samhället i form av sjukvårdskostnader, 

rehabiliteringskostnader och även ett minskat skatteunderlag.  

 

Då arbetsmarknaden strävar efter att bli mer och mer effektiv och flexibel innebär det 

givetvis stora förändringar även för organisationerna. Det är utifrån min egna 

erfarenhet inte ovanligt att framför allt tillverkningsindustrier, men även tjänsteföretag, 

                                                        
1 Arbetsmiljöverket. Statistik om dödsolyckor i arbetet. 2016 
2 Arbetsmiljöverket. Arbetsmiljöstatistik Rapport 2015:1 Arbetsskador 2014.  s. 16 . 
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har ett högt mål uppsatt och ambitionen att nå dit är att med minsta möjliga insats, 

kunna möjliggöra en så stor vinst som möjligt. Baksidan med den strävan är att stress, 

oroligheter och arbetstagarnas säkerhet på arbetsplatsen kan bli hotad. På en 

arbetsplats är det enligt lag arbetsgivarens ansvar att vidta alla åtgärder som behövs för 

att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall3 samt att arbetsgivare 

och arbetstagare ska samverka för att åstadkomma en god arbetsmiljö4. För att 

samverkan och arbetet med arbetsmiljön ska fungerar på ett tillfredställande sätt utses 

skyddsombud. Skyddsombudens främsta uppgift är att företräda arbetstagarna i 

arbetsmiljöfrågor och ska verka för en tillfredställande arbetsmiljö.5  

1.2 Syfte 

 

Syftet med det här arbetet är att ge en bild av vad skyddsombudet har för rättsliga 

befogenheter med en redogörelse främst för den så kallade stoppningsrätten och 

hänvändelserätten Vidare vill jag undersöka och redogöra för vilka utmaningar och 

problem ett ombud kan tänkas stå inför vid nyttjandet av dessa befogenheter samt vilka 

konsekvenser det eventuellt kan medföra för skyddsombuden, arbetstagarna samt 

arbetsgivarna. Vidare är syftet att ge en utav frågeställningarna ett mångfaldsperspektiv 

med fokus på hur språkförbistringar kan anses utgöra en säkerhetsrisk och hur 

skyddsombudets befogenheter kan sättas i  relation till det. 

Då även arbetsmiljö är ett ämne som regleras genom EU:s rättsliga organ är syftet också 

att redogöra för hur arbetsmiljörätten regleras utifrån Europarätten. 

1.3 Frågeställningar 

 
För att uppnå syftet med det här arbetet har jag formulerat följande frågeställningar: 

Vilka rättsliga förutsättningar har skyddsombudet för att använda sig av stoppningsrätten 

och hänvändelserätten? 

Vilka eventuella problem kan skyddsombuden stå inför relaterat till hänvändelserätten 

samt stoppningsrätten och vilka konsekvenser kan de medföra för ombuden, 

arbetstagarna samt arbetsgivarna? 

                                                        
3 Arbetsmiljölagen (AML) SFS (1977:1160) 3 Kap. 2 §. 
4 Ibid. 3 Kap. 1a §. 
5 Ibid. 6 Kap. 4 §. 
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Hur kan språkförbistringar i arbetet utgöra en säkerhetsrisk och hur kan skyddsombudets 

befogenheter sättas i relation till den risken? 

1.4 Metod 

 
För att besvara uppsatsens frågeställning har jag utgått ifrån den rättsvetenskapliga 

metoden. Enligt Sandgren kan alla metoder anses vara rättsvetenskapliga i den mån ett 

juridiskt perspektiv ingår i ansatsen6 vilket jag anser att det gör i de presenterade 

frågeställningarna.  

 

Lagar, propositioner och rättspraxis har tolkats och undersökts. Propositionerna har 

studerats genom en teleologisk metod vilket innebär att syftet och ändamålet med 

lagarna utreds genom att studera förarbetena.7 Rättspraxis har valts utifrån litteratur 

och doktrin och undersökts för att uppnå en förståelse för hur domstolen valt att tolka 

lagarna samt för att kunna ta del utav det resonemang som förts kring det. Rättspraxis 

är inte så omfattande gällande min specifika frågeställning. Självständig sökning efter 

relevant rättspraxis har gjorts, men de domar som ansågs vara utav intresse var dock de 

samma som är återkommande i litteraturen och doktrin. 

 

Doktrin inom arbetsmiljöområdet med inriktning på skyddsombud är relativt 

begränsad. Därför har jag utgått ifrån och arbetat med Maria Steinbergs avhandling 

Skyddsombud i allas intresse8 för att få en tydlig och riktig bild över hur 

skyddsombudsuppdraget växt fram och vad det innebär idag. Avhandlingen behandlar 

hela begreppet skyddsombud som ett institut. Jag har dock valt att inrikta mig och lägga 

fokus på skyddsombudens befogenheter, stoppningsrätten och hänvändelserätten, vilka 

Steinberg ägnat mycket utrymme åt  i sin avhandling. 

 

Den allmänna litteratur som använts i uppsatsen har en undervisande karaktär likt 

studentlitteratur och har enbart använts i syfte att förklara och tydliggöra vissa begrepp. 

För att få mer kunskap om framförallt hur arbetet som skyddsombud kan te sig och vilka 

utmaningar och svårigheter ett skyddsombud kan ställas inför och vad de kan handla om 
                                                        
6 Sandgren, Claes. Rättsvetenskap för uppsatsförfattare: ämne, material, metod och argumentation. 

Stockholm 2006. s. 39 
7 Lehrberg, Bert, Praktisk juridisk metod, 7. [uppdaterade och omarb.] uppl., Iusté, Uppsala, 2014 s. 240 
8 Steinberg, Maria. Skyddsombud i allas intresse: en rättsvetenskaplig studie. 2004  
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valde jag också att använda mig utav en kvalitativ metod i form av intervjuer. Syftet med 

en kvalitativ forskningsintervju är att försöka förstå ett ämne från den intervjuades eget 

perspektiv.9 Sandgren menar att det kan vara till fördel och även önskvärt att lyfta in 

empiriskt material för att analysen skall kunna få ett solidare verklighetsunderlag.10  Jag 

valde att utföra tre stycken intervjuer varav två var med regionala skyddsombud och en 

med ett huvudskyddsombud. Skyddsombuden företräder olika arbetsplatser och 

branscher. De regionala skyddsombuden företräder IF Metall samt GS (facket för skogs-, 

trä- och grafisk bransch) och huvudskyddsombudet företräder Lärarförbundet. 

Intervjuerna kan ses som halvstrukturerade då de omfattar olika teman och förslag på 

frågor men att ordningsföljden på frågorna och även formen på dem kunde förändras 

under intervjuns gång.11. Typen av frågor antog en strukturerad karaktär12 då jag valde 

att gå vidare till nästa fråga när jag ansåg att den intervjuade svarat uttömmande. Jag var 

medveten om att flera frågor som ställdes inte skulle behandlas i uppsatsen men att de 

ändå kunde bidra till att andra ämnen togs upp som kunde bidra till studiens innehåll. 

Jag har även tagit i beaktning att jag inte kan dra för djupa slutsatser med hänsyn av det 

få antal intervjuer som gjorts. Dock har de intervjuade personerna en sammanlagd 

erfarenhet av mer än 60 år som skyddsombud och företräder ett hundratal företag 

tillsammans vilket jag anser kan stärka och väga upp det ringa antalet samt ge en 

intressant bild av hur det kan se ut i praktiken på arbetsplatser.  

 

Med anledning av att skyddsombuden firade 100 år gavs det ut en studie, 

Skyddsombudens erfarenheter 201213. Bakom studien stod LO:s utskott för Miljö- och 

arbetslivsfrågor som tillsatte en arbetsgrupp bestående av medlemmar från de olika 

fackorganisationerna inom LO. Den här studien har jag använt mig för att främst få en 

inblick i statistik som berör området. Studien har också bidragit till att kunna besvara en 

utav mina frågeställningar. Statistik och information har även hämtats in i från 

undersökningar gjorda av den Europeiska arbetsmiljöbyrån som är EU:s 

informationsorgan för arbetsmiljöfrågor.  

                                                        
9 Kvale, Steinar. Den kvalitativa forskningsintervjun. Studentlitteratur. Lund, 1997. s. 32. 
10 Sandgren, Claes. Om teoribildning och rättsvetenskap. Särtryck ur Juridisk tidsskrift vid Stockholms 

universitet. 2004-05 NR 2. s. 309 
11 Ibid. s. 117. 
12 Ibid. s. 125. 
13 Gellerstedt, Sten, Arbetslivsenheten. Skyddsombudens erfarenheter 2012. LO Sverige. 2012. 
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Jag har valt att följa upp varje avsnitts rättsutredning med en analyserande del samt 

även redovisa resultatet utav den kvalitativa forskningsintervjun löpande tillsammans 

med och som en del av analysen.  

 

1.5 Avgränsningar 

 
Mina frågeställningar utgår ifrån ett generellt och övergripande perspektiv vilket 

medför att jag i uppsatsen ej kommer att behandla eller gå in på skyddsombuds uppdrag 

inom försvarsmakten eller yrken inom sjöfarten, då de yrkena innefattar en del 

skillnader i lagstiftning gentemot det den här uppsatsen behandlar. Begreppet 

samverkansavtal kommer inte heller att behandlas då de avtalen regleras på 

kollektivavtals nivå inom olika sektorer14 och skulle medföra en mer fördjupad hållning 

gentemot mitt valda perspektiv. 

                                                        
14 Günzel, Mats & Zanderin, Lars, Arbetsmiljörätt och rehabilitering, 3. uppl., Liber, Malmö, 2012 s. 65 
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2. Skyddsombud - En historisk tillbakablick 
 
Med industrins utveckling i mitten av 1800-talet ökade risken för olycksfall men någon 

lag som reglerade arbetsmiljö eller liknande fanns inte. Dock påbörjades diskussioner i 

slutet av 1800-talet om att staten borde påta sig det yttersta ansvaret för att förebygga 

olyckor på arbetsplatserna. Det fanns flertalet förebilder i andra länder där till exempel 

England antog redan år 1802 sin första arbetarskyddslag, vidare infördes det år 1833 en 

statlig inspektion i samma land. Tyskland fick en lag 1871 som gällde 

fabriksinspektioner. I Sverige föreslogs det en allmän skyddslag år 1882, men förslaget 

avfärdades för att  landet inte var mogen för en liknande lagstiftning. Arbetet fortsatte 

dock och 1884 lades en motion fram som gällde bland annat bättre arbetarskydd och i 

den framhölls även hur viktigt det var med förebyggande skyddsarbete. Motionen ledde 

senare till att en Arbetarskyddsförsäkringskommitté tillsattes år 1884. Kommittén kom 

med sitt betänkande år 1888. Kommittén föreslog en förordning om arbetarskydd, dock 

ville Riksdagen ha inflytande över reglerna och föreslog istället att reglerna skulle gälla 

som lag istället. Förslaget ledde till att riksdagen antog lag (1889:19) angående skydd 

mot yrkesfara (YFL). Enligt YFL 3 § var arbetstagarna skyldiga att medverka i 

skyddsarbetet vilket fick betydelse för uppkomsten av begreppet skyddsombud.15 År 

1912 ersattes Yrkesfarelagen med Lag (1912:206) om arbetarskydd. En anledning till 

den nya lagen var att industriarbetarnas ställning hade förbättrats och flera 

fackföreningar hade gått samman och bildat Landsorganisationen (LO) år 1898. Det 

innebar att det fanns en helt annan möjlighet att ställa krav framför allt på förbättringar 

för arbetarna. I och med arbetarnas förbättrade ställning och även det ökade politiska 

inflytandet bidrog till införandet av skyddsombud. Ett antal strejker genomfördes i 

början på 1900-talet med syftet att förbättra arbetarnas villkor och krav ställdes på 

högre löner men även för bättre arbetsvillkor. Antagandet av 1912 års lag medförde 

vidare rätten för arbetare att utse ombud. Dessa hade en arbetstagarfunktion samtidigt 

som de kunde anses ha en funktion som statens folkhälsoarbetare på arbetsplatsen. 

Reglerna som infördes i lagen innebar att arbetstagarna fick möjlighet att utse ombud 

som i sin tur kunde framföra arbetstagarnas önskemål om förbättringar och brister i 

                                                        
15 Steinberg, Maria. Skyddsombud i allas intresse: en rättsvetenskaplig studie. 2004. s. 63-65 
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säkerheten när representanter från tillsyningen var på besök. De framförda önskemålen 

kunde sedan leda till att krav ställdes på arbetsgivaren.16 

 

Under 1930-talet kantades tillvaron för arbetstagare och arbetsgivare av strejker och 

lockouter och antalet arbetsolyckor ökade på grund av rationaliseringar som ledde till 

en ökande arbetstakt. Behovet av att uppnå arbetsfred var stort och ledde slutligen till 

förhandlingar mellan SAF och LO, vilket resulterade i det betydelsefulla 

Saltsjöbadsavtalet år 1938. Avtalet fick stor inverkan på möjligheten att för de båda 

parterna att ingå överenskommelser inte bara relaterade till arbetsfreden, utan också 

frågor som rörde arbetarskyddet.17 

 

Även samverkanstanken började ta form och bli verklighet under 1930-talet. Det var 

framförallt på grund utav att International Labour Organisation (ILO) antagit en 

rekommendation om förebyggande av olycksfall i arbetet. Regeringen gav sitt stöd för 

den samverkan, mellan tillsyningsmyndigheten. arbetsgivaren och arbetstagaren som 

rekommendationen behandlade, en så kallad trepartsamverkan. Rekommendationen 

ledde sedan till införandet av den så kallade hänvändelseordningen i svensk lag.18 

I 1970-talets början krävde LO att ett mer jämställt skyddsarbete behövdes och för att 

uppnå det behövdes arbetstagarsidans inflytande öka. I en kongress LO anordnat 

föreslog de att skyddsombuden skulle få rätt att avbryta ett arbete. Ett sådant förslag var 

aktuell redan i slutet av 1930-talet men fick då ingen genomslagskraft men drygt 40 år 

senare togs förslaget emot positivt av riksdagen och ledde till att skyddsombuden 1973 

fick rätt att avbryta ett arbete vid omedelbar fara för annans liv och hälsa, den så kallade 

stoppningsrätten kom till.19 

 

Vad som kan utläsas av den här historiska tillbakablicken är att den svenska 

arbetstagarkraften i ett tidigt stadium av industrialiseringen av landet , fann styrkan i att 

organisera sig för att nå sina mål. Det är tveksamt om de förändringar som gjorts i 

arbetsskyddslagstiftningen kunnat bli verklighet om arbetstagarna varit oorganiserade. 

Utvecklingen inom industrin gick fort fram så det var av stor vikt att 

                                                        
16 Ibid. s. 68-69 
17 Ibid. s. 72-73 
18 Ibid. s. 74 
19 Ibid. s.121 
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arbetsskyddslagstiftningen följde efter. Det kan också förstås utifrån historien att 

skyddsombudens befogenheter fick en mer betydande roll då industrin växte fram och 

behoven av stoppningsrätten och hänvändelserätten ökade. Dock tar lagstiftning ofta 

lång tid samtidigt som att det är flera parter som har olika intresseområden, framför allt 

arbetsgivaren på ena sidan med sin agenda och sina mål samt  arbetstagaren på den 

andra sidan. Samtidigt ges även en inblick i att internationella organ som ovan nämnda 

ILO kan och har stor påverkan och inverkan på lagstiftningen. 
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3. Skyddsombud i lagens mening. 
 

3.1 Direktiv 89/391/EEG om åtgärder för att främja 
förbättringar av arbetstagarnas säkerhet och hälsa i arbetet. 

 

Då Sverige är medlem i den Europeiska Unionen (EU) förpliktigar sig staten att följa och 

implementera EU-direktiv i sin lagstiftning. Sverige hade dock innan implementeringen 

av Direktiv 89/391/EEG en omfattande arbetsmiljölagstiftning men anslutningen till 

den Europeiska unionen hade stor betydelse och stärkte framförallt skyddsombudens 

roll och ökade dess legitimitet.20 De artiklar som har en påtaglig betydelse för 

skyddsombuden är Artikel 7, 10 och 11.  Artikel 7 handlar om skydds- och förebyggande 

åtgärder och punkt 2 i densamma talar om att arbetsgivaren ska ge en eller flera 

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

företaget och verksamheten. Artikel 10 ger arbetstagare med särskilda uppgifter i 

skyddsfrågor eller arbetstagarrepresentanter med särskilt ansvar för skyddsfrågor 

tillgång till riskvärderingar, rapporter och kunskap som bland annat 

arbetsmiljöansvariga organ framställer. Vidare talar artikel 11 om att arbetsgivarna ska 

inhämta synpunkter från arbetstagarna alternativt deras representanter och låta dem 

delta i diskussioner om alla frågor gällande säkerheten och hälsan på arbetsplatsen. 

Artikeln klargör vidare att arbetstagarrepresentanter skall ej missgynnas och ges de 

resurser och möjligheter som behövs för att utöva sina rättigheter och fullgöra de 

uppgifter som följs av direktivet. Slutligen ges även arbetstagarrepresentanten eller 

arbetstagaren rätt att vända sig till ansvarig myndighet med klagomål om arbetsgivaren 

inte vidtagit tillräckligt med åtgärder för att uppnå en säker och hälsosam arbetsplats. 

Vidare regleras andra ämnen med inriktning på mer specifika arbetsmiljöfrågor så 

kallade särdirektiv. Ett utav de direktiven är 92/58/EEG om minimikrav beträffande 

varselmärkning och signaler för hälsa och säkerhet i arbetet som kommer att behandlas 

i avsnitt 5 i den här studien, där det diskuteras hur arbetsplatser arbetar just med 

skyltar och annan märkning för att undvika olyckor på grund av exempelvis 

språkförbistringar. 

                                                        
20 Steinberg, Maria. (2004). s. 101 
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3.2 Arbetsmiljölagen 

 
Arbetsmiljölagen ifrån 1977 (AML) är en ramlag och innehåller allmänt hållna regler och 

anger i stora drag vad som gäller. Lagen förstärks och förtydligas genom föreskrifter 

ifrån Arbetsmiljöverket (AV) som är tillsyningsmyndighet inom arbetsmiljöområdet. Till 

lagen är även en förordning, Arbetsmiljöförordningen (AMF), knuten, vilken har till 

uppgift att komplettera AML och innehåller regler om framför allt skyddsverksamhet.21 

Lagens ändamål beskrivs som att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt att även i 

övrigt uppnå en god arbetsmiljö.22 Lagen gäller alla verksamheter där arbetstagare utför 

arbete för en arbetsgivares räkning.23 Enligt lagen ska arbetstagare likställas med den 

som genomgår utbildning (ej barn i förskola eller barn i fritidshem), den som vårdas på 

anstalt och utför arbete där, samt den som gör i lag föreskriven militärtjänstgöring.24 

Arbetsmiljölagen reglerar skyddsombudens uppdrag och rättigheter i Kapitel 6 - 

Samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare m.m. Här regleras hur skyddsombuden 

utses och beskriver att på en arbetsplats med minst 5 arbetstagare ska det utses ett eller 

flera skyddsombud. Skyddsombudet ska utses av den lokala arbetstagarorganisationen 

som arbetsgivaren är bunden till, finns det ingen arbetstagarorganisation skall 

arbetstagarna utse ett ombud.25 Skyddsombudets uppgifter är att de främst ska 

företräda arbetstagarna i arbetsmiljöfrågor och att de ska verka för en tillfredställande 

arbetsmiljö26. Vidare regleras ombudens rätt att vara lediga om uppdraget fordrar det 

och det med bibehållna anställningsförmåner.27 De lagrum som kommer ha störst 

betydelse för den här studien är dels rätten för ett skyddsombud att stoppa 

verksamheten, den så kallade stoppningsrätten, om omedelbar fara för liv och hälsa 

förekommer28 samt den så kallade hänvändelserätten som innebär att ombudet kan 

vända sig till arbetsgivaren och begära åtgärd gällande till exempel en brist i 

arbetsmiljön. Den här begäran skall arbetsgivaren svara på utan dröjsmål. Gör ej 

arbetsgivaren det har ombudet rätt att vända sig till AMV för prövning.29 Ett 

                                                        
21 Glavå, Mats. Arbetsrätt. Lund 2011. s. 711 
22 AML. 1 Kap 1 §. 
23 AML 1 Kap 2 §. 
24 AML. 1 Kap. 3 §. 
25 AML. 6 Kap. 2 §. 
26 AML. 6 Kap. 4 §. 
27 AML 6 Kap. 5 §.  
28 AML. 6 Kap. 7 §. 
29 AML. 6 Kap. 6a §. 
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skyddsombud får inte heller hindras utföra sitt uppdrag eller ges försämrade 

arbetsförhållanden eller anställningsvillkor med anledning av sitt uppdrag.30 

 

3.3 Förtroendemannalagen (FML) 

 
Lag (1974:358) om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen (FML) tillämpas 

på den som blivit utsedd till facklig förtroendeman31 som till exempel ett skyddsombud. 

För att lagen ska bli tillämplig måste det finnas ett gällande kollektivavtal på 

arbetsplatsen. Reglerna om ledighet enligt 6 § FML utgör en utav de centrala delarna i 

lagen. För att ett skyddsombud eller annan förtroendevald arbetstagare ska kunna 

fullgöra sina fackliga uppdrag krävs det ibland att ombudet behöver ta ledigt ifrån sina 

ordinarie arbetsuppgifter. För att ersättning ska utgå krävs det att vissa rekvisit 

uppfylls, dels att ledighetens omfattning skall vara skälig med hänsyn till förhållandena 

på arbetsplatsen samt att ledigheten inte utgör ett hinder för arbetets gång.32 Vidare 

skall omfattningen och förläggningen av ledigheten bestämmas efter överläggning 

mellan arbetsgivaren och den lokala arbetstagarorganisationen.33 Skulle tvist 

uppkomma angående bland annat ledighet har den fackliga organisationen 

tolkningsföreträde, vilket innebär att det är den fackliga organisationens mening om 

gällande lag eller kollektivavtal som gäller tills det tvisten slutligt har prövats.34 En 

annan central del i lagen som är av stor betydelse för alla förtroendevalda och inte minst 

för skyddsombuden är § 4 som klargör att en facklig förtroendeman med anledning utav 

sitt uppdrag ej skall ges försämrade arbetsförhållanden eller anställningsvillkor och att 

när dess uppdrag är slutfört ska bibehålla samma eller likvärdiga villkor som om han ej 

haft ett fackligt uppdrag. Vidare reglerar § 5 att om det skulle uppkomma fråga om en 

eventuell förändring utav den fackliga förtroendemans arbetsförhållanden eller 

anställningsvillkor skall arbetsgivaren minst två veckor i förväg informera den lokala 

arbetstagarorganisationen samt underrätta förtroendemannen. 

 

                                                        
30 AML. 6 Kap. 10 §.  
31 Lag (1974:358) om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen (FML). 1 §. 
32 FML 6 § 2 st. 
33 FML 6 § 3 st. 
34 FML 9 §. 
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4. Skyddsombudens befogenheter avseende 
stoppningsrätten och hänvändelserätten. 
 

4.1 Stoppningsrätten 

 

4.1.1 Rättsliga förutsättningar för stoppningsrätten 

 
I Arbetsmiljölagens 6:e kapitel 7 § sägs det att om ett visst arbete innebär allvarlig och 

omedelbar fara för en arbetstagares liv eller hälsa har skyddsombudet rätt att, om inte 

rättelse genast uppnås genom att skyddsombudet vänder sig till arbetsgivaren, avbryta 

arbetet i avvaktan på ett ställningstagande från AV. Skyddsombudet får även ur 

skyddssynpunkt, om inte rättelse kan  uppnås vid kontakt med arbetsgivare, avbryta 

ensamarbete i avvaktan tills ställningstagande ifrån AV görs. Skyddsombudet är inte 

heller ersättningsskyldig för eventuell skada som uppstår vid ett förfarande som ovan. 

 

4.1.2 Omedelbar och allvarlig fara 

 
Omedelbar fara innebär att skyddsombudet ska uppfatta att faran är så överhängande 

att  skyddsombudet inte kan ta den normala vägen för rättelse35 Allvarlig fara behöver 

inte innebära fara med livshotande karaktär utan innefattar även om det finns risk för 

kroppsskada. Men faran ska vara överhängande och allvarlig. Viktigt att ta i beaktning är 

också att den farliga arbetsuppgiften ska gå utöver de åtaganden som följer av 

anställningsavtalet då det i olika sorters yrken finns olika grader av risker som 

exempelvis en brandmans uppgift att släcka en eldsvåda.36 

 

4.1.3 Bakgrund till rätten 

 
Stoppningsrätten infördes, 1973 i 1949 års Arbetsskyddslag. Det var LO som var en 

bidragande drivkraft bakom och som skapade påtryckningar för att en sådan rätt skulle 

                                                        
35 Prop. 1973:130. Angående arbetsskyddslagstiftningen och andra åtgärder för bättre arbetsmiljö. 
Stockholm. 1973. s. 158 
36 Ibid. s. 69 
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införas.37 I delbetänkandet Bättre arbetsmiljö som gjordes 1972 togs det upp att de 

anställdas möjligheter att utöva inflytande på sin arbetsmiljö bör ägnas stor 

uppmärksamhet samt att  skyddsombudens ställning samt deras handlingsmöjligheter 

borde förstärkas.38 Även i propositionen för ändringar i arbetsskyddslagstiftningen 

1973 påtalades det ett starkt stöd under remissbehandlingen för skyddsombundens rätt 

att avbryta arbetet vid fara, där både LO och TCO underströk betydelsen av en sådan 

lagstiftning.39 

 

4.1.4 Stoppningsrätten - Skyddsombudets starkaste redskap 

 
Stoppningsrätten kan anses som ett skyddsombuds starkaste redskap och precis som 

Glavå beskriver är det att likställa som att skyddsombudet övertar arbetsgivarens 

arbetsledningsfunktion.40 Att fördela och leda arbetet är arbetsgivarens rätt samt att 

råda över hur, var och när arbetet ska utföras.41 Då ett skyddsombud stoppar ett arbete 

sägs det inkräkta på den rätten. Då stoppningsrätten kan anses vara kontroversiell då 

den bryter arbetsgivarens arbetsledningsrätt är ett skydd infört i AML som gäller 

skyddsombuden där de befrias ifrån skadestånd vid ett eventuellt stopp.42 Ett  stopp kan 

leda till omfattande störningar inom produktionen i exempelvis en industri som vidare 

kan leda till stora kostnader. Även inom andra områden som till exempel vården kan ett 

stopp utgöra en risk. Motivet till skyddet är att  skyddsombudet inte ska behöva känna 

en rädsla eller tvekan inför ett stopp där möjligheten finns att förhindra en olycka eller 

skada, vilket skulle kunna vara aktuellt om den riskerade att betala skadestånd till 

arbetsgivaren om stoppet hade visat sig vara gjort i onödan.43 

 

När just stoppningsrätten diskuterades med en utav respondenterna tydliggjordes en 

oro just över skadeståndsskyldigheten. Personen erinrade sig om att frågan varit uppe 

för diskussion långt efter att lagstiftningen gjordes, med avsikt att bryta upp den och 

                                                        
37 Steinberg, Maria (2004). s. 31 
38 SOU 1972:86. Bättre arbetsmiljö. Socialdepartementet. Stockholm. 1972. s. 57 
39 Prop. 1973:130. s. 79. 
40 Glavå, Mats (2011). s. 714 
41 Ibid. s. 671 
42 AML 6 kap. 7 § 5 st. 
43 Steinberg, Maria (2004). s. 194. 
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göra det möjligt att belägga skyddsombudet med skadestånd på grund av eventuella 

förluster vid ett stopp. Respondenten visade en stor oro för det förslaget och menade: 

 

"Jag var väldigt oroligt för ett tag sedan, några år sedan är det 
väl nu när de kom med skarpa förslag om att sätta 
skyddsombudet på att kunna bli skadeståndskyldiga, men det är 
ju att sparka sönder hela den här rörelsen, vem kliver fram då?" 

 
 
Svenskt näringsliv menade i förslaget till arbetsmarknadsdepartementet att 

stoppningsrätten ibland missbrukades och i vissa fall även användes som en sorts 

stridsåtgärd. Vidare antydde de att det vore lämpligt om arbetsgivaren skulle ha rätten 

att kräva skadeståndsansvar vid så kallade okynnesstopp och missbruk av 

befogenheterna bland skyddsombuden.44  

 

Att förslaget inte blev verklighet torde vara av stor vikt för ett skyddsombuds arbete. 

För precis som respondenten menade skulle ett sådant förslag kunna ge negativa 

konsekvenser i arbetsmiljön för alla inblandade parter i form av ökande olycksantal. Vid 

missbruk av sina befogenheter som svenskt näringsliv menade förekom bland 

skyddsombud borde ansvaret ligga på förbunden att agera mot de skyddsombud som på 

något vis missbrukar sina uppdrag som förtroendevalda. 

 

4.1.5 Skyddsombudens användning av stoppningsrätten 

 
Stoppningsrätten har prövats i Arbetsdomstolen och bland annat i AD 98/2002 som 

handlar om hur ett skyddsombud stoppat ett arbete på grund av att en arbetstagare 

skadats. Ett stolsunderrede till bilar föll av ett transportband och träffade arbetstagaren 

i bröstkorgen och på handleden. Skyddsombudet hade stoppat transportbandet och satt 

upp en skylt angående det på bandets manöverpanel. Kort därefter upptäcker 

skyddsombudet att transportbanan är igång igen. Tvisten handlar om huruvida 

arbetsgivaren gjort sig skyldig till brott mot arbetsmiljölagen och förtroendemannalagen 

då de har förbisett skyddsombudets rätt att stoppa ett arbete enligt AML 6 kap. 7§. 

                                                        
44 Förslag från Svenskt näringsliv om reformering av Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöförordningen. 
Stockholm 2009. 
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Domstolen tydliggjorde  i fallet  att det inte finns några formella krav i hur skyddsombud 

ska uttrycka sig eller formulera sig när den nyttjar sin rätt att använda sig utav 

stoppningsrätten. Med anledning utav avsaknaden av formkrav är det viktigt att det 

ställs krav på klarhet och tydlighet i sammanhanget, vilket innebär att ett skyddsombud 

bör formulera och uttrycka sig så att det inte råder några tvivel om vad som menas med 

åtgärden som gjorts.   

 

Domstolen ansåg vidare att förbundet som företrädde skyddsombudet inte kunde visa 

att skyddsombudet hade utövat sin stoppningsrätt och avslog därför förbundets talan. 

 

I AD 92/2000 är frågan om arbetsgivaren, en kriminalvårdsanstalt, hindrat ett 

skyddsombud att fullgöra sina uppgifter. Tvisten handlar om huruvida ett arbetsstopp 

som ett skyddsombud lagt på grund av att en kriminalvårdare ej skulle behöva arbeta på 

samma avdelning som en intagen befann sig på. Den intagna hade vid en allvarlig 

incident tidigare uppträtt väldigt hotfullt mot kriminalvårdaren som  kände ett stort 

obehag utav att arbeta med personen i fråga. Skyddsombudet valde sålunda att stoppa 

arbetet för vårdaren. Domstolen dömde till fördel för arbetsgivaren med motivationen 

att skyddsombudet inte formulerat sig på ett sådant sätt att det vid en objektiv 

bedömning framstått klart och tydligt för arbetsgivaren att ett stopp hade lagts. Inga 

andra omständigheter i övrigt var sådana att det skulle kunna bidra till att det skulle 

vara uppenbart för arbetsgivaren. Domstolen stod även fast vid principen om att den 

som påstår att ett meddelande om stopp gjorts också måste kunna bevisa det. I det här 

fallet lämnades meddelandet över telefon till arbetsgivaren och således stod ord mot ord 

och att det enligt domstolen inte fanns någon anledning till att sätta större tilltro till den 

ena än den andra.45 

 

4.1.6 Vikten av rutiner och tydlighet 

 
Vad som kan tolkas ur rättsfallen ovan men även generellt när nyttjandet av 

stoppningsrätten görs, är att det är av yttersta vikt att det finns rutiner på arbetsplatsen 

som talar om för framför allt skyddsombuden hur proceduren kring ett stopp går till och 

                                                        
45 AD 92/2000. s. 6-7. 
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att det finns  något sorts dokument som kan användas för att klargöra av vem och varför 

stoppet gjorts. Eventuella otydligheter kan leda till missförstånd framförallt mellan 

arbetsgivaren och skyddsombudet vilket i sin tur kan få konsekvenser likt det i AD 

98/2002 men även att en arbetstagare kan skada sig allvarligt till exempel på grund av 

att en maskin eller dylikt startas upp igen på grund av ett "otydligt" stopp. 

 

Men anledning utav det här ställde jag frågan till respondenterna om hur de upplever att 

stoppningsrätten används och rutiner kring det. En respondent menade dels att hans 

uppfattning var att stopp inte hörde till vanligheterna och att problem relaterade till 

maskiner och dylikt oftast löstes relativt fort utan att skyddsombuden behövde sätta 

stopp. Vidare fortsatte han att förklara vikten utav att skyddsombuden använde sig utav 

speciella formulär som de ansvarade för vid stopp. Anledningen till det menade han var 

för att undgå missförstånd kring framför allt vem som lagt stoppen och varför. 

Respondentens resonemang är i likhet med hur domstolen förde sin diskussion kring 

formuleringar av stoppföreläggandet i AD 98/2002. 

 

Respondenten som företräder lärarförbundet ansåg att stoppning inom den branschen 

han företräder är så pass ovanligt att några rutiner inte finns. Dock fann han det 

intressant och antydde att det skulle vara av intresse att arbeta fram en rutin angående 

det, då han vid eftertanke insåg att det fanns risker i framför allt slöjdsalar där maskiner 

används dagligen. Den tredje respondenten som företräder bland annat många 

träindustrier hade utarbetade rutiner vilka innebar att en skylt sätts upp på maskinen 

som talar om att den ej får användas förrän felet är åtgärdat samt att arbetsgivaren 

underrättas direkt. Det han dock påtalade var att på mindre företag verkade liknande 

rutiner saknas.  

 

Gällande de mindre företagen, skulle det kunna antas att det handlar om brist utav 

resurser men framför allt om brist på kunskap. Mindre företag med endast några 

stycken anställda är vanliga46 och då finns det antagligen stor risk att helt enkelt inte 

kunskapen finns för att kunna ta fram lämpliga rutiner eller att vetskapen om att de 

behövs finns bland de anställda och av arbetsgivaren. 

 

                                                        
46 SCB:s företagsdatabas  
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4.2 Hänvändelserätten - 6:6a 
 
Hänvändelserätten regleras i AML 6 kap. 6a§ och reglerar att om det behövs vidtas 

åtgärder för att uppnå en bättre arbetsmiljö har skyddsombudet rätt att vända sig till 

arbetsgivaren och begära sådana åtgärder. Skyddsombudet har också rätt att begära att 

en viss undersökning ska göras för kontroll av förhållandena inom skyddsområdet. 

Arbetsgivaren ska i de här fallen genast lämna en skriftlig bekräftelse på att begäran 

mottagits samt ska han utan dröjsmål lämna besked i frågan. Gör arbetsgivaren inte det 

eller om begäran inte beaktas inom rimlig tid ska AMV på begäran av skyddsombudet 

pröva om föreläggande eller förbud.  

 

4.2.1 Åtgärd eller undersökning 

 

De lokala skyddsombuden har rätt att begära undersökning inom sitt skyddsområde 

medans huvudskyddsombuden har rätt att tillämpa denna rätten inom alla de områden 

som hen är huvudskyddsombud för. Hänvändelserättens krav för att användas är 

mycket lågt ställda vilket innebär att skyddsombuden således har stora möjligheter att 

påverka brister i arbetsmiljön. Det räcker med att ett ombud anser att det finns ett 

behov av en åtgärd eller undersökning för att hänvändelserätten ska kunna tillämpas.47 

 

4.2.2 Bakgrund till hänvändelserätten 

 
Rätten för ett skyddsombud att vända sig till arbetsgivaren med klagomål om 

missförhållanden infördes redan 1931 med påverkan och stöd av ILO:s 

rekommendationer. Syftet med lagen var till en början att bevaka att arbetsgivaren inte 

bröt mot gällande säkerhetsföreskrifter men har utvecklats till att idag syfta mot att i 

samverkan med arbetsgivaren förebygga arbetsskador då skyddsombudet anser att det 

föreligger ett behov.48 Hänvändelserätten har sedan mitten av 1990-talet även stöd i EU-

                                                        
47 Steinberg, Maria, Skyddsombuds- och arbetsmiljöombudsrätt, 4., [rev.] uppl., Norstedts juridik, 
Stockholm, 2013. s. 224 
48 Steinberg, Maria (2004). s. 36. 
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rätten som i Direktiv 89/391/EEG Art. 11 p. 6. påtalar rätten för en arbetstagare eller 

arbetstagarrepresentant att vända sig till arbetsmiljöansvariga myndighet med klagomål 

om inte arbetsgivaren vidtagit tillräckliga åtgärder för att uppnå säkerhet och hälsa på 

arbetsplatsen. År 1990 föreslog Arbetsmiljökommissionen att det borde framgå av lagen 

att hänvändelseordningen är ett alternativ till stopp och att det alternativet skall 

användas  när det inte är fråga om omedelbar fara för liv eller hälsa, samt att den kan 

vara mer tillämpbar än stoppningsrätten när det handlar om mer långvarig exponering 

som kan leda till skadlig påverkan.49  

 

4.2.3 Skyddsombudens användning av hänvändelserätten 

 
Hänvändelserätten har enligt enkätundersökningen som utfördes år 2012 gjorts utav 

drygt 40 % av alla huvudskyddsombuden som svarade och 17 % av skyddsombuden. 

Orsaken till att det var större andel huvudskyddsombud som gjort en 6:6a begäran kan 

förklaras av att skyddsombudet låter huvudskyddsombudet underteckna i deras ställe.50  

En respondent förklarar att förr ville förbunden att lokala skyddsombud inte skulle göra 

6:6a begäran själva och att det ansvaret skulle ligga på huvudskyddsombudet. Som 

kommentar i den tidigare nämnda enkätundersökningen klargjordes det att vissa 

förbund rekommenderar skyddsombudet att underteckna sin begäran med samråd av 

huvudskyddsombud eller regionalt skyddsombud.51  Respondenten stödjer det 

påståendet med sitt svar där han också menar att vill skyddsombuden ha stödet ifrån 

huvudskyddsombudet när det gäller just ett 6:6a förfarande så får dem det. Samt tror 

han att det kan bidra till att uppfattas mer auktoritärt om huvudskyddsombudets 

signatur också är med. 

 

Det som kan uttolkas från det uttalandet torde vara att skyddsombuden inte alltid tas på 

allvar i sådana lägen, eller handlar det om en osäkerhet hos dem själva, eller rädsla för 

konsekvenser?  

 

                                                        
49 Prop. 1990/91:140. Arbetsmiljö och rehabilitering. Stockholm. 1991. s. 55 
50 Gellerstedt, Sten och Arbetslivsenheten. Skyddsombudens erfarenheter 2012.  LO. 2012. s. 27. 
51 Ibid. 
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4.2.4 Rädsla för konsekvenser och att inte bli tagna på allvar 

 
AD 99/1978 handlar om huruvida en arbetsgivare gjort sig skyldig till 

föreningsrättskränkning samt felaktig uppsägning på grund av en arbetstagares 

engagemang i arbetsmiljöfrågor på företaget i sin roll som skyddsombud och för att den 

framfört vissa anmärkningar gällande arbetsmiljön i form av kritik till arbetsgivaren. 

Domstolen fann arbetsgivaren skyldig till föreningsrättskränkning med motivationen att 

sambandet mellan att arbetstagaren börjat involvera sig i det fackliga arbetet som 

skyddsombud och arbetsgivarens irritation över det, sammanträffat lägligt med 

uppsägningen. Domstolen fann vidare att sambandet mellan arbetstagarens uppsägning 

och att den framfört klagomål över arbetsmiljön och även varnat för att gå vidare med 

det till yrkesinspektionsnämnden var tydligt. 

 

Trots att utgången i föregående dom blev till arbetstagarens fördel  kan det antas utifrån 

det här fallet, att det skulle kunna finnas fog för att ett skyddsombud kan känna rädsla 

för eventuella konsekvenser. Frågan ställdes till respondenterna om hur de uppfattade 

det. En svarade att han generellt sett inte trodde det fanns någon sådan rädsla utan mer 

en oro över att fatta beslut själv exempelvis relaterat till ett 6:6a föreläggande och att 

han i sin roll som regionalt skyddsombud ibland fick hjälpa till att råda i sådana ärenden.  

En annan berättar att han ibland upplever en rädsla bland arbetstagare när han kommer 

ut till arbetsplatser där någon har ringt för att få det regionala skyddsombudets hjälp i 

en fråga. Han förklarar att ofta när han blir involverad i sådana här ärenden är det ingen 

på arbetsplatsen som vågar träda fram utan han är tvungen att "upptäcka" felet själv. 

Respondenten påpekar att det är ofta i mindre företag som sådana här händelser 

utspelar sig i.  

 

En tolkning som kan göras utifrån vad respondenterna anser om hur det ser ut på 

arbetsplatserna runt om i deras regioner är att det naturligtvis varierar men att det 

kanske finns en möjlighet till att vara ett annat klimat i mindre företag? Att det finns en 

rädsla för att "ange" sin arbetsgivare och rädsla för "konsekvenser" som till exempel en 

uppsägning, likt i föregående nämnda rättsfall. En uppfattning kan vara att många 

arbetstagare och skyddsombud inte är medvetna om den arbetsrättsliga lagstiftningen 

och vilket skydd de egentligen har i sin anställning eller i sin position som facklig 
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förtroendeman som klargjordes i avsnittet om förtroendemannalagen och på grund av 

det välja att stå tillbaka istället för att ta ett steg fram. 

 

Tidigare nämndes frågan huruvida arbetsgivaren inte alltid tar skyddsombudet på allvar 

när det gäller mottagande av ett föreläggande och att ett huvudskyddsombuds 

namnteckning tillför en viss auktoritet. En respondent berättar om sitt senaste 6:6a 

föreläggande och där bekräftas det till viss del att arbetsgivaren eller chefen inte alltid 

hanterar ett föreläggande på ett korrekt vis eller tar det på allvar. Då chefen i fråga 

agerade på ett felaktigt vis gick ärendet vidare till AV för beslut. Respondenten menade 

att det handlar om att markera när något inte sköts på ett korrekt vis. Sedan den 

incidenten har rutiner skapats för cheferna gällande mottagandet av en 6:6a begäran 

där det tydliggörs vad respektive chef ska göra för att ärendet ska behandlas så korrekt 

som möjligt. 

 

4.2.5 Brist på kunskap och tid för utbildning 

 
I enkätundersökningen som genomfördes på uppdrag av LO visade det sig att ett stort 

antal skyddsombud och ensamma skyddsombud52 inte visste vad paragrafen är och 

innebär. Undersökningen visade att inom byggindustriförbunden var det 17 % av 

skyddsombuden som inte kände till paragrafen. Motsvarande siffror för LO-, Service- 

och Industriförbunden var 9% , 7% respektive 10 %.53 

 

Då det kan ge en uppfattning om att kunskap och tillräckligt med utbildning saknas för 

skyddsombuden, fick respondenterna till den här studien svara på frågan om de ansåg 

att skyddsombuden de företräder har tillräckligt med kunskap om sina befogenheter för 

att kunna utföra sitt uppdrag korrekt? Två stycken av respondenterna ansåg att 

kunskapen finns hos skyddsombuden och att de känner till sina rättigheter och 

befogenheter men att de önskar att de vidareutbildat sig mer än de gör i dagsläget. Den 

tredje respondenten ansåg att skyddsombuden han företräder ofta är osäkra på sin roll 

samt att de inte alltid känner till sina rättigheter och befogenheter. Han förklarar att han 

                                                        
52 Där det saknas huvudskyddsombud. 
53 Gellerstedt, Sten och Arbetslivsenheten. Skyddsombudens erfarenheter 2012. 2012. s. 27. 
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anser att de behöver mycket mer utbildning för att känna sig trygga i deras uppdrag. 

Han ser det som en nackdel att skyddsombudens möjligheter till vidareutbildning är 

frivilliga. Vidare ansåg han att det kunde upplevas ett motstånd ifrån arbetsgivarna när 

skyddsombuden ber om ledigt för utbildning. Han menade istället för att  utnyttja sin 

faktiska rättighet till ledighet så viker sig skyddsombuden och struntar i 

utbildningstillfället. Respondenten menar att hela konceptet faller på grund av det här 

samtidigt som att han berättar om att det är två versioner han får höra ibland. När han 

kontaktar arbetsgivaren så antyder den ofta att det inte föreligger några problem 

angående ledighet för skyddsombudet. 

 

Något som skulle kunna anses viktigt är att just kraven på skyddsombuden skulle öka 

speciellt med tanke på det respondenten sa om att all vidareutbildning är frivillig för 

skyddsombuden. För att komma till rätta med kunskapsproblem som bevisligen finns 

skulle det kanske behövas hårdare krav ifrån förbunden på skyddsombuden samt fler 

obligatoriska utbildningar. 

 

Att det ofta blir en ekonomisk fråga angående betald ledighet för skyddsombud är 

troligtvis inget ovanligt. Dels bekräftas det till viss del utav svaren ifrån respondenterna 

samt var frågan redan aktuell i förarbetena till AML där det diskuterades om att det är 

av särskild betydelse att skyddsombuden får erforderlig utbildning men för att 

tillgodose de kraven som bör ställas på arbetsmiljön kan det behövas åtgärder som för 

en del företag utgör en betydande ekonomisk belastning. Förslag om att även ett 

ekonomiskt stöd åt de företag som behöver för att förbättra arbetsmiljön ska kunna 

ges.54 Så sent som i december 2015 meddelade Svenskt näringsliv tillsammans med LO 

och PTK att en satsning skulle göras för att bredda och fördjupa chefers och 

skyddsombuds kunskaper inom arbetsmiljöarbete. Satsningen är riktad till alla företag 

men framförallt till de mindre och innebär att företagen kan söka ekonomiskt stöd för 

bland annat utbildningar inom olika arbetsmiljöområden.55 

 

Ett antagande som kan göras utav dels det som framkom i enkätstudien samt utav 

svaren från respondenterna, är att en stor utmaning eller till och med ett hinder är att 

                                                        
54 Prop. 1973:130. s. 48. 
55 Svenskt näringsliv. Klart med stöd för arbetsmiljöutbildning2015 
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skyddsombuden i många fall inte besitter tillräckligt med kunskaper för att veta hur 

deras befogenheter ska kunna användas eller i vissa fall, som tydliggjordes ovan, inte 

ens vet vad deras befogenheter är och betyder? En anledning till det kan vara som 

antogs tidigare att tiden inte finns för ombuden att vidareutbilda sig samt att 

arbetsgivaren i vissa fall, speciellt de mindre företagen,  inte har ekonomin till att låta 

skyddsombuden fullfölja sitt uppdrag till fullo. Det som diskuterades redan på 1970-

talet i propositionen till AML är högst aktuellt om inte än mer aktuellt idag då det som 

nämnts tidigare finns ett stort antal mindre företag som inte har resurser som kan mäta 

sig med de större. 

  

5. Språkförbistringar i arbetet - en säkerhetsrisk? 
 

5.1 Ökning av migrerad arbetskraft  

 
I en situation som Europa och Sverige just nu befinner sig i och med ett högt 

flyktingmottagande på grund av rådande situation i bland annat det krigshärjade Syrien, 

kan det antas att fler migrerade arbetstagare som inte kan eller har stora brister i 

språket kommer att öka. Kan det utgöra en risk i arbetsmiljön? I en artikel som handlar 

om huruvida arbetsgivarna och regeringen struntar i arbetsmiljöarbetet talas det just 

om att det inom vissa branscher råder en acceptans för att kringgå introduktion av ny 

arbetskraft samt att språksvårigheter och bristande kunskaper hos utländsk arbetskraft 

ökar olycksriskerna.56 

 

5.2 Svårigheter vid förmedling av arbetsmiljöinformation 

 
Redan i propositionen till arbetsmiljölagen diskuteras vikten av att få fram tvåspråkiga 

skyddsombud för  att säkra den migrerade arbetskraftens tillgång till information om 

skyddsföreskrifter och annat som kan ha betydelse för hens situation på arbetsplatsen. 

Vidare ansågs det som ett stort problem att det var en brist på tvåspråkiga fackliga 

förtroendemän. Det påtalades även att det var en viktig fråga att det regionala 

skyddsombudet ska ha möjlighet att anlita arbetsplatstolk. På grund av de här bristerna 
                                                        
56 Lindqvist, Ulla och Tilly, Hans. Struntar arbetsgivarna och regeringen i arbetsmiljöarbetet? 2008.  
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finns det risk för problem redan vid introduktionsstadiet för den migrerade 

arbetstagaren angående informationen om skyddsfrågor på den nya arbetsplatsen. Det 

är inte heller helt ovanligt att det första arbetet som den invandrade får, är av sådan 

karaktär att det krävs en skärpt uppmärksamhet kring arbetsmiljön och på andra olika 

ogynnsamma faktorer.57 Vad som kan anses är att det borde ligga ett stort ansvar om 

inte till och med uteslutande på arbetsgivaren att se till så att den nya arbetstagaren kan 

tillgodogöra sig den viktiga informationen vid introduktionstillfället vilket klargörs i 

AML 3 kap. 3 § där det framgår att arbetsgivaren ska se till att arbetstagaren informeras 

om gällande arbetsförhållanden och informeras om eventuella risker som kan vara 

förbundna med arbetet. Vidare skall arbetsgivaren anpassa eller vidta lämplig åtgärd 

med hänsyn till arbetstagarens särskilda förutsättningar. Här torde språket vara en 

sådan särskild förutsättning. 

 

5.3 Speciell anpassning av information samt utbildning. 

 
I en rapport som utfördes av europeiska arbetsmiljöbyrån58, som hade till syfte att lyfta 

vikten av att göra heltäckande riskbedömningar och att ta hänsyn till mångfalden på 

arbetsplatserna, diskuterades värdet av att göra all arbetsmiljöinformation lättillgänglig 

för att underlätta för migrerade arbetstagare att förstå informationen. Andra viktiga 

faktorer för en riskbedömning är att låta alla arbetstagare genomgå lämplig 

arbetsmiljöutbildning och anpassa utbildningsmaterialet efter arbetstagarnas behov och 

egenskaper samt göra sig medvetna om den verbala och skriftliga språkkunskapen den 

migrerade arbetstagaren besitter.59 När frågan ställdes till respondenterna,  om vilka 

utmaningar de kan tänkas stå inför framöver, relaterat till de migrerande arbetskraften 

och om det har någon relevans för deras arbetsmiljöarbete? Är språket en brist på det 

sätt som det diskuterades i ovan nämnda proposition? En utav respondenterna svarade, 

att hela diskussionen har kanske vänts om idag ifrån att skyddsombuden skulle behöva 

vara tvåspråkiga till att kraven har ökat och borde kanske öka ännu mera, på att den 

migrerade arbetstagaren måste försöka lära sig det svenska språket så fort som möjligt. 

                                                        
57 Prop. 1976/77:149. s. 348-349.                                                  
58 Europeiska arbetsmiljöbyrån är EU:s informationsorgan för arbetsmiljöfrågor. 
59Europeiska arbetsmiljöbyrån. Workforce diversity and risk assessment: ensuring everyone is covered. 

Belgien, 2009. s. 18 
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Respondent 1 menade att det är en framgångsfaktor att behärska språket. Rent generellt 

såg han inte några större problem idag, relaterat till arbetsmiljön men att det kanske 

kan bli mer aktuellt framtiden. Han ansåg vidare om det skulle finnas sådana situationer 

att en arbetstagare går miste om viktig information angående arbetsmiljöfrågor på 

grund av språkbrister ligger det ett ansvar framförallt på arbetsgivaren att se till så att 

arbetstagaren får ta del av den informationen på ett bra sätt. Liknande svar gavs av de 

andra respondenterna medans en också lyfte en intressant aspekt angående språk och 

säkerhetsrisk. Han menade  att inom framförallt industrin är det väldigt högljutt och ett 

högt tempo där arbetstagarna behöver vara uppmärksamma och fatta snabba beslut, 

vilket ställer särskilda krav på språkförståelsen. Finns det då språksvårigheter kan det 

bli en säkerhetsrisk när ens arbetskamrater till exempel ropar, Akta!, Se upp! eller Flytta 

undan så jag kommer förbi! Förstår inte arbetstagaren det kan det få konsekvenser i 

form av olycksfall.  

 

5.4 Introduktion och hjälpmedel 

 
En utav respondenterna menade att arbetsgivaren har det yttersta ansvaret för 

arbetsmiljön men att det ofta är skyddsombuden som ansvarar för rundturer och 

säkerhetsgenomgångar vid introduktion för nyanställda och blir på så vis ansvariga för 

att arbetstagarna blir korrekt informerade om olika säkerhetsrisker och dylikt.  

Vad som är viktigt att förstå är att arbetsgivaren i de här fallen, för över sitt ansvar till 

skyddsombudet genom att göra ombudet ansvarig för rundturerna och 

säkerhetsgenomgångarna. 

 

En utav respondenterna förklarar vidare att just på grund av det ökade antalet 

migrerade arbetstagare har hans förbund börjat arbetat mer med broschyrer och foldrar 

skrivna på flera språk med information om säkerhetsrisker, rättigheter och  skyldigheter 

relaterat till arbetsmiljön. Vanligt är även att skyltar med symboler och bilder är 

utplacerade vid platser där säkerhetsrisker finns, för att öka uppmärksamheten och 

förståelsen för de som inte behärskar språket.  

 

Intressant är att som tidigare nämnts så reglerar särdirektivet 92/58/EEG 

minimikraven beträffande varselmärkning på arbetsplatser. Syftet med det borde varit 
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att öka uppmärksamheten bland alla arbetstagare men att det syftet nu istället lyfts till 

ytterligare en nivå,  att hjälpa migrerade arbetstagare att undvika olyckor på ett effektivt 

sätt. 

 

5.5 Språkförbistringar i relation till hänvändelserätten och 
stoppningsrätten. 

 
I en undersökning som gjorts visade det sig att Sverige har något fler arbetstagare med 

svårigheter att förstå språket på arbetsplatserna, 15 %, gentemot 6 % i samtliga EU-

länder.60 Det här kan anses vara en viktig aspekt att ta i beaktning när det gäller risker i 

arbetsmiljön. Som tidigare redogjorts för finns det tillfällen då språket kan vara 

avgörande ur säkerhetssynpunkt. Främst vid introduktionen och säkerhetsgenomgångar 

som ofta delegeras ut på skyddsombuden är det viktigt att arbetstagaren förstår vad 

som sägs och vad som gäller. Men även under arbetets gång måste det finnas möjlighet 

för arbetstagaren att förstå vad som gäller vid maskiner och dess säkerhetsanordningar. 

Statistik ifrån arbetsmiljöverket talar om att mellan 2011-2014 inträffade 29 

dödsolyckor med utländska arbetstagare.61 Orsaken till olyckorna var olika men flera av 

olyckorna skulle högst troligt kunnat undvikas om information och rutiner kring 

arbetsmiljö uppmärksammats för arbetstagarna. Ett påstående kan vara att 

språkförbistringar utgör en sådan viktig aspekt att det kan utgöra en säkerhetsrisk och 

därmed vara aktuell för ett 6:6a föreläggande och även i vissa fall stopp i arbetet. Anser 

exempelvis ett skyddsombud att en arbetstagare inte har förstått hur en maskin 

fungerar och därmed utgör en risk att skada sig själv eller andra borde ett föreläggande 

kunna vara aktuellt först till arbetsgivaren och om ingen förändring sker vidare till AV 

för utredning. Att inte ha kännedom om risker vid sitt arbete bör även vara till grund för 

ett stoppat arbete om det kan anses upplevas som en omedelbar fara för liv eller hälsa. 

 

 

 

                                                        
60 Europeiska arbetsmiljöbyrån. Second European Survey of Enterprises on New and Emerging 

Risks (ESENER-2). 2014. s.1. 
61 Arbetsmiljöverket. Dödsolyckor utländsk arbetskraft 2011-2014.  2015. 
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6. Avslutande analys och slutsatser 
 
Ett skyddsombuds starkaste verktyg i sitt arbete för en god arbetsmiljö bör vara dess 

befogenheter, stoppningsrätten och hänvändelserätten. Att skyddsombuden har rätt till 

de verktygen har med stor sannolikhet varit en vinst för arbetsmiljöarbetet runt om på 

företagen i form av många skador och olyckor som har förhindrats med hjälp av de två 

befogenheterna. 

 

De rättsliga förutsättningarna för ett stopp har det redogjorts för i tidigare avsnitt och 

att ett skyddsombud sätter stoppet när den anser att det är nödvändigt är den viktigaste 

delen och att den gjort vad den kunnat för att förhindra en olycka. Viktigt dock är att ta i 

beaktning de diskussioner som förts i arbetsdomstolen framförallt gällande 

skyddsombudets stoppningsrätt. Att stoppa ett arbete har inga formkrav i sig enligt 

lagtexten. Vad som däremot framgår i arbetsdomstolen är dess syn på klarhet och 

tydlighet från skyddsombudets sida när ett stopp väl görs. Likaså vikten av att 

skyddsombudet kan bevisa i form utav någon sorts dokumentation eller liknande att 

arbetsgivaren blivit informerad om stoppet.62 Att det finns rutiner framtagna gällande 

det här underlättar framförallt både för skyddsombudet men även för arbetsgivaren då 

det kan spara både tid och arbete om hen är medveten om hur, varför och av vem 

stoppet är gjort. Men viktigast av allt är att det inte kan uppstå några missförstånd 

senare mellan arbetsgivare och skyddsombud gällande hur stoppet gått till och av vem 

stoppet gjorts. 

 

Hänvändelserätten utgör också en stor betydelse för ett skyddsombuds 

arbetsmiljöarbete framför allt för att den har som nämnts i tidigare avsnitt lågt ställda 

krav för att användas.  Att kraven är så pass lågt ställda innebär således att rättigheten 

används relativt ofta utav skyddsombuden. Enligt enkätundersökningen som gjordes 

2012 hade ungefär 25 % av alla skyddsombud gjort en framställan till sin arbetsgivare 

de senaste tre åren.63  

 

                                                        
62 Se AD 98/2002 och AD 92/2000. 
63 Gellerstedt, Sten och Arbetslivsenheten. Skyddsombudens erfarenheter 2012. 2012. s. 27. 
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De största utmaningarna och problemen relaterade till skyddsombudens befogenheter, 

hänvändelserätten och stoppningsrätten är dels det som framkommit utav intervjuerna 

men även ifrån statistiken som redovisats,  bristen på kunskap och kännedom om sina 

rättigheter och befogenheter. Rekommendationen ifrån LO är att skyddsombuden ska ha 

minst 40 timmars grundutbildning men endast 38 % av de tillfrågade skyddsombuden i 

enkäten uppfyller det.64  Orsaken till bristerna kan till stor del bero på att möjligheten 

till utbildning begränsas utav tiden som finns tillgänglig för skyddsombuden på 

arbetsplatserna. Att just tiden skulle vara en aspekt som utgör ett hinder för 

skyddsombudet stärks även utav enkätundersökningen som gjordes 2012 vilket visade 

att endast var tredje skyddsombud kunde fullt ut ta den tiden som behövdes för att 

fullgöra sitt uppdrag.65 Tiden som krävs för sitt uppdrag är de berättigade till enligt 

AML66, dock framkom det i intervjuerna att arbetstagarna ofta avstår att gå på möten 

och utbildningar som är relaterade till deras uppdrag på grund av att i vissa fall visa 

lojalitet för sina arbetskamrater, som de är rädda för att lämna i en situation som 

innebär merarbete för dem. Konsekvensen utav det här är att skyddsombuden går miste 

om värdefull information och utbildning som skulle kunna användas till att förbättra 

miljön på deras arbetsplatser. Vidare blir även arbetsgivaren lidande utav det i form 

utav en sämre arbetsmiljö som i förlängningen kan utgöra risker och framförallt stå för 

stora kostnader för verksamheten i form utav bland annat sjukskrivningskostnader och 

produktionsbortfall. 

 

Något som också nämndes i intervjuerna och som kunde knytas till rättspraxis är 

rädslan för konsekvenser ifrån arbetsgivaren om skyddsombuden utnyttjade såväl sina 

befogenheter, hänvändelserätten och stoppningsrätten men också deras grundläggande 

rättigheter i deras roll som fackliga förtroendevalda. En respondent nämnde att det ofta 

förekom situationer där inte arbetstagaren vill träda fram efter att ha kontaktat ett 

regionalt skyddsombud för få hjälp med arbetsmiljörelaterade problem på sina 

arbetsplatser. Åter igen återspeglas en bild utav att skyddsombuden saknar 

grundläggande kunskaper om framför allt deras rättigheter och vilket skydd de har som 

förtroendevalda genom regleringarna i förtroendemannalagen gällande rättigheten till 

ledighet för utförande av sitt uppdrag men även skyddet från att arbetsgivaren ska 
                                                        
64 Ibid. s. 24. 
65 Ibid. s. 17. 
66 AML 6 kap. 5 § 
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kunna ge de sämre arbetsförhållande eller anställningsvillkor på grund av deras arbete 

som förtroendevalt skyddsombud.67 

 

Att skyddsombud har en viktig roll i arbetsmiljöarbete är det ingen tvekan om, inte bara 

i Sverige utan även i övriga Europa. I en undersökning som gjordes av europeiska 

arbetsmiljöbyrån visade det sig att skyddsombud finns på närmre 60% av 

arbetsplatserna i EU-länderna.68 Med det i beaktning och att det troligtvis är 

skyddsombudet en arbetstagare vänder sig till gällande arbetsmiljöinformation i första 

hand är det ett ansvarsfullt och viktigt arbete den har. I det föregående avsnittet 

redogjordes det för hur språkförbistringar är och kan bli allt vanligare på 

arbetsplatserna. Gällande det lyftes det att arbetsgivaren har det yttersta ansvaret 

gällande hur migrerade arbetstagare och arbetstagare som inte behärskar det svenska 

språket tillgodogörs information kring arbetsmiljö samt säkerhetsrisker på 

arbetsplatserna. Men även skyddsombuden har ett stort ansvar då arbetsgivaren kan 

föra över sitt ansvar till dem då de gör dem ansvariga för introduktionsutbildningar, 

säkerhetsutbildningar samt rundvandringar på arbetsplatserna för de nyanställda. Vad 

som också kan anses och även diskuterats kring är att skyddsombudens stoppningsrätt 

och hänvändelserätt kan vara av relevans då språkförbistringarna skulle vara av den 

karaktären eller så pass bristande att de utgör en säkerhetsrisk för arbetstagaren själv 

eller för dess arbetskamrater. 

 
 

7. Framtida forskning 
 
Under de genomförda intervjuerna till det här arbetet diskuterades det om statusen som 

skyddsombud och dess uppdrag skulle kunna höjas i framtiden. Det för att locka fler till 

att vilja arbeta med det men även för att arbetsmiljöarbetet skulle kunna bli mycket 

bättre i form av gedignare utbildningar som i förlängningen skulle  kunna ge mer 

kompetenta och handlingskraftigare skyddsombud. Mitt förslag till framtida forskning 

är att utreda hur skyddsombudens kunskapsbas skulle kunna förbättras och hur 

                                                        
67 FML 4-5 §§ 
68 Europeiska arbetsmiljöbyrån. Second European Survey of Enterprises on New and Emerging 

Risks (ESENER-2). 2014. s. 5. 
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statusen för dem skulle kunna öka samt vilka möjligheterna som finns för att göra 

skyddsombudsuppdraget till ett yrke istället för ett uppdrag och vilka konsekvenser det 

skulle kunna medföra i arbetsmiljöarbetet både för arbetsgivare och arbetstagare.
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Bilaga - Intervjuguide 

Etiska riktlinjer 
 
Intervjun är helt anonym vilket innebär att era namn kommer ej att nämnas och inte heller 
er arbetsplatsers namn. 
Intervjun kommer att spelas in enbart för att underlätta mitt arbete och inspelningarna 
kommer att raderas så fort de bearbetats utav mig. 
För att ge det här arbetet ett så kvalitativt resultat som möjligt ber jag er att ni svarar så 
ärligt och uppriktigt som möjligt på frågorna och vill du inte svara på någon utav frågorna 
så utgör det inget hinder. 
 

Inledningsfrågor 
 
Hur länge har du haft uppdrag som skyddsombud? 
 
Varför valde du att bli skyddsombud? 
 
Inom vilken bransch/sektor arbetar du/har arbetat? 
 

Samverkan 
 
Vad är din uppfattning om hur samverkan med din arbetsgivare fungerar? 
   - (Bra?/Dåligt?/Problem?) 
 
Anser du att ni alltid arbetar mot samma mål? (Bättre arbetsmiljö) 
 
Anser du att skyddsombuden på din arbetsplats får tillräckligt med tid att utföra sitt 
uppdrag? 
 
Känner du att du/skyddsombuden har de medel som krävs för att  påverka arbetsmiljön 
på din arbetsplats? 
   - Om inte vad saknar du? 
 
Anser du att skyddsombuden på din arbetsplats har den kunskap som behövs för att 
fullgöra sitt uppdrag? 

 

Befogenheter 

Angående hänvändelserätten (6:6a), vilket mottagande från arbetsgivaren får ni när ni 
väljer att utnyttja den rätten? 
 
Utnyttjas stoppningsrätten där du arbetar? 
 
När ni behöver nyttja arbetstid för ert uppdrag, hur blir mottagandet av arbetsgivaren? 
 
Vilka är de vanligaste orsakerna till skadeanmälan/66a/stopp? 
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Mångfald 
 
Känner du att det arbetas aktivt för att öka mångfalden inom gruppen skyddsombud? 
(kvinna/man/etnicitet/ålder) 
 
Vad anser du som skyddsombud om att det i framtiden högst troligt kommer bli 
vanligare med  arbetstagare som talar annat språk än svenska? 
    - Ser du några utmaningar/hinder i det? 
    - Vad tror du är viktigt ur arbetsmiljösynpunkt att arbeta med i det här scenariot? 
 
Vad tror du är skillnaden mellan att arbeta som skyddsombud på en större respektive 
mindre arbetsplats? 
 

Övrigt 
 
Vad anser du vara den största utmaningen med ditt uppdrag som skyddsombud? 
 
Hur kommer den nya föreskriften, Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) 
att påverka ert arbete? 
 


