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Sammanfattning 
Uppsatsen behandlar den rättsliga regleringen av arbetsmiljö i Sverige 
respektive England och innefattar en komparation. Som avslutning 
appliceras detta på exemplet jag valt – stress och arbetsmiljö.  
 
Sveriges rättssystem bygger i stor utsträckning på stiftad lag, medan engelsk 
rätt tillhör common law och därmed till stor del bygger på rättsprinciper från 
domstolens praxis. Trots de olika strukturerna i rättssystemet, har både 
Sverige och England arbetsmiljölagstiftning. I Sverige finns den främsta 
lagstiftningen i AML och i England finner vi den i HSWA. Enligt 
lagstiftningen i de båda länderna har arbetsgivaren det övergripande 
ansvaret för arbetsmiljön och arbetsmiljöarbetet. I svensk rätt regleras det 
dock mer utförligt. I engelsk rätt finns det istället för en utvecklad 
lagstiftning, en rättprincip, duty of care, bildad genom domstolspraxis. I 
denna princip kan man återfinna en del av det ansvar som åvilar den svenska 
arbetsgivaren genom främst reglerig i AML och AFL. Dock är den svenska 
arbetsgivarens skyldigheter betydligt mer långtgående. I Sverige har 
arbetsgivaren ett rehabiliteringsansvar för sina arbetstagare i AML och AFL 
samt en omplaceringsskyldighet i LAS innan en arbetstagare kan sägas upp. 
Detta saknas i engelsk rätt.  
 
Tillsynsverksamheten ser liknande ut i de båda länderna. I Sverige görs den 
av Arbetsmiljöverket och i England av HSC/HSE. De ger ut föreskrifter 
som skall följas på arbetsplatser. Myndigheterna verkar genom sina egna 
inspektörer som åker ut på arbetsplatserna. Inspektörerna kan utdela 
föreläggande och förbud. I Sverige kan detta dessutom förenas med vite, en 
möjlighet som saknas i engelsk rätt. Vidare är överträdelser av de förbud 
och föreläggande som tillsynsmyndigheterna delar ut, i både svensk och 
engelsk rätt, straffsanktionerade och kan ge böter eller fängelse. Både på 
svenska och engelska arbetsplatser representeras arbetstagarna av 
skyddsombud. Skillnaden är att det är ett krav i svensk rätt att ha ett 
skyddsombud på arbetsplatser med minst fem arbetstagare. Denna 
skyldighet saknas i engelsk rätt.  
 
Vid det praktiska exemplet stress och arbetsmiljöreglering uppvisar svensk 
och engelsk rätt både likheter och skillnader. Svenska AML omfattar såväl 
fysisk som psykisk arbetsmiljö, medan engelska HSWA fokuserar helt på 
den fysiska arbetsmiljön. I engelsk rätt omfattas den psykiska arbetsmiljön 
av arbetsgivarens duty of care. Svensk domstolspraxis innehåller ytterst få 
fall rörande arbetsmiljö i kombination med stress. Detta beror troligen på 
arbetsgivarens rehabiliteringsskyldighet samt att facket spelar en stor roll 
genom inflytande och medbestämmande. I England finns däremot flera 
rättsfall, där det mest kända är Walker v. Northumberland County Council.  
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Förord 
Vid val av uppsatsämne kändes det viktigt att skriva om ett ämne där man 
hyser personligt engagemang. Arbetsmiljö är ett sådant ämne för mig. 
Vikten av en god arbetsmiljö kan inte nog betonas, där även den 
psykosociala miljön spelar en minst lika stor roll. Eftersom jag själv har 
arbetat i Storbritannien var det ett naturligt steg att ”knyta ihop säcken” 
genom en komparation med just engelsk rätt.  
 
Jag vill rikta ett stort tack till min handledare Mia Rönnmar som under 
arbetets gång kommit med värdefulla synpunkter i en positiv anda.  
 
Jag vill också tacka mina vänner som uppmuntrat och stöttat mig under mitt 
uppsatsskrivande. Ett speciellt tack riktas till Jennie, Linn, Anna och Sofie 
för välbehövliga avbrott och kaffepauser där även andra saker än juridik 
avhandlats!  
 
Sist men inte minst vill jag tacka mamma, pappa och Cecilia. Ni har alltid 
trott på mig, uppmuntrat och funnits till hands. Cecilia - min bästa vän och 
tvillingsyster - du är guld värd! 
 
Lund den 14 januari 2005 
 
Karin Tuvesson 
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Förkortningar 
ACOP Approved Codes of Practice 
AD Arbetsdomstolens domar 
AFL Lag (1962:381) om allmän försäkring 
AFS Arbetsmiljöverkets/Arbetarskyddsstyrelsens 

författningssamling 
AMF Arbetsmiljöförordningen (1977:1166) 
AML  Arbetsmiljölagen (1977:1160) 
BrB  Brottsbalken (1962:700) 
CEC the European Confederation of Executives and 

Managerial Staff 
ERA Employment Rights Act 1996 
ETUC  the European Trade Union Confederation 
EU  Europeiska Unionen 
EUROCADRES the Council of European Professional and 

Managerial Staff 
FÖD Försäkringsöverdomstolens domar 
HSC  Health and Safety Commission 
HSE  Health and Safety Executive 
HSR Health and Safety (Consultation with 

Employees) Regulations 1996 
HSWA  Health and Safety at Work Act 1974 
LAF  Lag (1976:380) om arbetsskadeförsäkring 
LAS  Lag (1982:80) om anställningsskydd 
LO  Landsorganisationen i Sverige 
MBL Lag (1976:580) om medbestämmande i 

arbetslivet 
SjLL Lag (1991:1047) om sjuklön 
SSCBA Social Security Contributions and Benefits Act 

1992 
SSP  Statutory Sick Pay  
UEAMPE the European Association of Craft, Small and 

Medium-Sized Enterprises 
UNICE the Union of Industrial and Employers’ 

Confederations of Europe  
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1 Inledning  

1.1 Ämne, syfte, frågeställningar och 
avgränsningar 

Arbetsmiljön påverkar människors vardag, inte minst eftersom många 
tillbringar alltmer tid på sin arbetsplats. Att man trivs på arbetet och finner 
att man har en meningsfull sysselsättning samt att man inte riskerar att 
skadas fysiskt eller psykiskt under arbetstiden, utgör en av grundbultarna till 
arbetstagarens välbefinnande. Detta utgör en arbetsrättslig rättighet. 
Begreppet arbetsmiljö omfattar i Sverige inte bara hälsa och säkerhet på 
arbetsplatsen. Även en rad ytterligare moment kan räknas in: inflytande, 
trygghets- och jämställdhetsfrågor, rehabilitering och arbetstidens 
förläggning. I England omfattar regleringen av arbetsmiljö liknande, men 
inte alla, begrepp. Arbetsmiljön är ett centralt begrepp i internationella 
sammanhang, vilket ges uttryck exempelvis genom den sociala dimensionen 
i EU. Hälsa och säkerhet är också ett av de områden som tas upp i den 
sociala stadgan. Det finns en internationaliserings- och globaliseringstrend i 
det moderna samhället, vilken medför att arbetsmarknaden och arbetsrätten 
påverkas av varandra och av samma förändrings- och drivkrafter. Det 
svenska medlemskapet i EU och den integrering på arbetsmarknaden som 
följer genom arbetskraftens fria rörlighet samt att företag i allt större grad 
blir globala, ökar behovet av kunskap om den arbetsrättsliga regleringen i de 
andra medlemsstaterna.1

 
Arbetsrelaterad stress är vanlig. En undersökning gjord av EU visar att 
mellan 50 och 60 procent av sjukfrånvaron är stressrelaterad. 2 Ämnet är en 
av de stora utmaningarna för oss alla, det förekommer inom alla sektorer 
och organisationer, stora som små. Enligt svenska Arbetsmiljöverket har 
arbetssjukdomarna sedan 1997 ökat med nästan fyra gånger, främst på 
grund av organisatoriska och sociala faktorer. 60 procent av dessa 
arbetssjukdomar var orsakade av stress och stor arbetsbelastning.3 Ungefär 
motsvarande siffror återfinns i Storbritannien.4 Problematiken med stress på 
arbetsplatser kan närmas från olika håll. Fokus kan läggas på exempelvis 
den sociala och medicinska påverkan eller, som jag har valt, på stress i 
kombination med den arbetsrättsliga regleringen.  
 
Min avsikt är att utifrån ett rättsdogmatiskt perspektiv (avsnitt 1.2) beskriva 
och sedan jämföra den rättsliga regleringen av arbetsmiljön i Sverige 
respektive England. Därefter kommer jag att relatera arbetsmiljöregleringen 
till det praktiska exemplet stress i arbetslivet. Genom att undersöka och 
jämföra svensk och engelsk arbetsmiljöreglering kommer jag att vidga mitt 

                                                 
1 Rönnmar 2004, s. 29. 
2 Cox och  Rial-Gonzáles 2000, s. 4. 
3 http://www.av.se/amnessidor/stress.shtm, 040922, 14:51. 
4 http://www.incomesdata.co.uk/brief/fore769.htm, 041203, 11:10. 
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underlag för komparationen (komparativ metod, se avsnitt 1.2). Min 
utgångspunkt och hypotes är att arbetsrelaterad stress finns i både Sverige 
och England och att det är ett aktuellt ämne som analyseras och diskuteras i 
både doktrin och massmedia. Intressant är att se hur frågan har 
problematiserats och angripits genom lagstiftning och praxis. Min ambition 
är att ta reda på hur den arbetsmiljörättsliga regleringen ser ut i Sverige 
respektive England på ett generellt plan och sedan göra en djupare 
undersökning av hur lagstiftning och praxis ser ut i relation till 
stressproblematiken på arbetsplatser. Mina huvudsakliga frågeställningar är 
som följer: 
 

- Vilken rättslig reglering av arbetsmiljö finns det i Sverige respektive 
England? 

- Vem har ansvaret för arbetsmiljön på arbetsplatsen och vad innebär 
ansvaret? 

- Hur stort är arbetstagarinflytandet och hur ser det ut? 
- Hur ser tillsynsverksamheten ut på arbetsplatser? 
- Vilka sanktioner vid brott mot arbetsmiljöregleringen finns? 
- Hur regleras stress på arbetsplatsen i svensk respektive engelsk rätt 

mot bakgrund av arbetsgivar- och arbetstagaransvar, 
tillsynsverksamhet och påföljder? 

 
Jag avgränsar min undersökning till att endast kort beröra de olika 
rättssystemens särdrag och utgår därmed från att läsaren har en viss 
kännedom om detta.  Eftersom ämnet ”arbetsmiljörätt” omfattar ett brett 
område kommer fokus inte att ligga på den fysiska arbetsmiljön utan istället 
på den psykosociala. I engelsk rätt används beteckningen ”Health and 
Safety” inom arbetsmiljöområdet. Jag kommer att analogt använda detta 
med ”arbetsmiljö” om inte annat anges. 
 
Jag vill här också passa på att göra ett förtydligande. England är en del av 
Storbritannien och likaså en del av det Förenade kungadömet, kallat the 
United Kingdom eller the UK. Jag kommer i min uppsats att använda mig 
främst av beteckningen England eftersom det är dess rättssystem 5  som 
behandlas. I vissa fall kommer dock även Storbritannien användas 
synonymt med England.  
 

1.2 Metod och material  
Vid beskrivning av regleringen kring arbetsmiljön har jag använt mig av 
rättsdogmatisk metod. Rättsdogmatik är den del av rättsvetenskapen som 
sysslar med det rättsliga normsystemet och normernas tolkning. 6  Detta 
innebär att jag med hjälp av lagstiftning, förarbeten, praxis och doktrin skall 
                                                 
5 Storbritannien och Nordirland omfattar tre separata juridiska provinser: England 
(inklusive Wales), Skottland samt Nordirland. Bortsett från en del skillnader i processrätten 
är lagen i Nordirland ungefär densamma som i England. Skottlands rättssystem grundas 
dock i flera avseenden på helt andra principer. 
6 Bergström mfl. 1992. 
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utröna vad som utgör gällande rätt. I jämförelsen mellan svensk och engelsk 
rätt har jag använt mig av komparativ metod. Det främsta målet med en 
jämförelse av två rättssystem är, precis som i andra vetenskaper, kunskap. 
En komparation kan bidra till ett vidare perspektiv och ge fler lösningar av 
problemet. Det ger en möjlighet att kritiskt granska resultatet och utifrån 
detta finna det bästa alternativet.7 Vid en komparation utgår man från ett 
funktionellt perspektiv, dvs., specifika termer och rättslig systematik skall 
förbises eftersom man annars kan överse viktiga moment. Syftet är att man 
vill tränga djupare in i rätten och inte fokusera på enbart terminologin.  
 
I min jämförelse kommer jag att utgå från den dubbla strukturen, dvs., 
försöka att hitta motsvarande fenomen i engelsk och svensk rätt. Emellertid 
är detta inte alltid möjligt. Sverige och England representerar två skilda 
rättsfamiljer där Sverige företräder den nordiska rättsfamiljen med starka 
drag av civil law och England den anglosachsiska med en stark prägling av 
common law.8 Detta innebär att man, vid en studie i svensk arbetsrättslig 
reglering, måste börja i lagstiftningen och framförallt i förarbetena. Det är i 
de senare som lagstiftarens vilja kan skönjas. I engelsk rätt å sin sida, är det 
framförallt domstolens praxis som är det avgörande. I min undersökning har 
jag även i stor utsträckning använt mig av doktrin. En betydelsefull källa till 
materialinsamlingen har varit Internet. Speciellt vid sökandet av 
myndighetsinformation har detta varit en värdefull tillgång eftersom det ger 
en möjlighet till färsk information som uppdateras kontinuerligt.  
 
Även om man kan se många gemensamma drag vid jämförelser av olika 
rättssystem kan man även urskilja stora skillnader. Det är dessa skillnader 
och variationer som jag tycker är de intressanta. de Cruz har träffande sagt 
att ”although there are several common features in the various jurisdictions, 
each country is, as ever, a product of its particular history, heritage, 
political fortunes, culture and distinctive character.”9 Med andra ord, olika 
faktorer från såväl dåtid som nutid påverkar rättssystemet och ger avtryck i 
individens vardag.  
 

1.3 Disposition 
Uppsatsen innehåller två moment (avsnitt 1.2), ett rättsdogmatiskt där jag 
beskriver gällande rätt i Sverige respektive England och ett komparativt där 
jag jämför de två rättssystemens behandling av arbetsmiljöproblematiken. 
För att läsaren lättare ska kunna få en överblick kommer komparationen 
mellan svensk och engelsk rätt att göras efter varje ämnesområde. 
Komparationen är således integrerad med den rättsdogmatiska delen. I 
kapitel två och tre som behandlar EG-rätt och arbetsmiljön ur ett historiskt 
perspektiv görs ingen komparation av förklarliga skäl.  
 

                                                 
7 Zweigert och Kötz 1998, s. 15. 
8 Se de Cruz 1999, s. 258 och Bogdan 2003, s. 91. 
9 de Cruz 1999, s. 472. 
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Jag kommer inledningsvis i kapitel två, ”EG-rätt”, att ta ett avstamp i EG-
rätten och de gemenskapsrättsliga regler angående arbetsmiljö som finns. 
Därefter kommer jag i kapitel tre, ”Arbetsmiljöreglering i svensk och 
engelsk rätt”, att ge en kort introduktion till regleringen av arbetsmiljön ur 
ett historiskt perspektiv. Därefter kommer jag att generellt beskriva 
arbetsmiljöregleringens olika delmoment. Efter varje delmoment kommer 
jag att göra en komparation av den svenska och den engelska rätten. 
Eftersom den svenska och den engelska regleringen av arbetsmiljö i vissa 
fall ser helt olika ut, kan inte alltid motsvarighet hittas i det andra landet. 
Målet är emellertid att, så långt möjligt, utgå från den dubbla strukturen 
(avsnitt 1.2). Vidare kommer jag i kapitel fyra, ”Arbetsmiljö och stress – ett 
praktiskt exempel”, att se hur svensk respektive engelsk rätt har hanterat 
stressproblematiken. Här kommer jag inledningsvis generellt att se vilka 
specifika regleringar som finns, dvs., var ”stress” faller in i 
arbetsmiljöregleringen. Därefter kommer jag kortfattat att beskriva de olika 
scenarierna som kan aktualiseras när stress utgör ett arbetsmiljöproblem, 
exempelvis arbetsgivarens skyldigheter, arbetstagarinflytande och tillsyn. 
Slutligen kommer jag i kapitel fem, ”Sammanfattande slutsatser”, dra 
slutsatser från främst komparationerna och kommentera dessa. Intressanta 
likheter och skillnader kommer att lyftas fram.  
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2 EG-rätt 

2.1 Historik 
I svenskt sammanhang har ordet ”arbetsmiljö” en relativt vidsträckt 
betydelse och omfattar fysiska och psykiska arbetsmiljöfaktorer såväl som 
andra sociala faktorer såsom ensamarbete, monotomt arbete och möjligheten 
att påverka sin individuella arbetssituation. I engelsk rätt talar man om 
”health and safety”, vilket omfattar arbetsmiljö i ungefär samma omfattning 
som den svenska. ”Health and safety” fokuserar dock till den största delen 
på den fysiska arbetsmiljön och mindre på den psykiska. Inom EG-rätten 
finner man, liksom i engelsk rätt, sällan termen ”arbetsmiljö”. I stället 
benämns området med ”health and safety”.  Fram till idag har de EG-
rättsliga direktiven till största del varit inriktade på den fysiska arbetsmiljön 
och säkerhetsaspekter och mindre på den psykiska arbetssituationen.10  
 
Arbetsmiljöfrågorna har sedan 1960-talet varit av intresse ur ett EU-
perspektiv framförallt utifrån två synvinklar. Det fanns en strävan efter att, 
som ett led i avvecklingen av tekniska handelshinder, dels bygga upp en inre 
marknad, dels att främja social- och arbetsmarknadspolitik. Således erhölls 
en klar konflikt mellan avregleringstanken för att främja den fria 
varurörelsen och reglering för att höja standarden på arbetsvillkoren.11 År 
1974 följdes detta upp av ”Social Action Programme”12 som etablerade ett 
program för arbetstagare som skulle verka för humanisering av levnads- och 
arbetsförhållanden med särskild inriktning på arbetsmiljön. 13  Genom 
Enhetsakten 1986 fick rådet särskild lagstiftningskompetens på 
arbetsmiljöområdet (artikel 118 a). De tidigare antagna 
arbetsmiljödirektiven hade haft stöd i den allmänna kompetens som ges i 
artikel 94 (tidigare artikel 100). Genom Enhetsakten utvidgades 
möjligheterna till majoritetsbeslut och efterhand utarbetades nya metoder 
som ökade tempot i lagstiftningsprocessen.14 Inom den sociala dimensionen 
är arbetsmiljö ett centralt begrepp. Hälsa och säkerhet är ett av de områden 
som tas upp i den sociala stadgan. Genom Amsterdamfördragets 
ikraftträdande kan minimidirektiv antas för att genomföra ”förbättringar, 
särskilt av arbetsmiljön, för att skydda arbetstagarnas hälsa och säkerhet”, 
artikel 137.1.15

 
EU har utarbetat och antagit en del handlingsprogram för främjandet av en 
god arbetsmiljö. 1978 och 1982 antogs två handlingsprogram som 
fokuserade på åtgärder för förebyggandet av olycksfall och sjukdomar i 
arbetet samt förebyggandet av risker i samband användning av farliga 
                                                 
10 Nyström 2002, s. 309. 
11 Ibid. s. 309. 
12 Council Resolution, 21 januari, 1974 (74/C 13/1). 
13 Barnard 2000, s. 375. 
14 Nyström 2002, s. 309.  
15 Ibid. s. 309. 
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ämnen och olika tekniska anordningar. Det tredje arbetsmiljöprogrammet 
antogs 1987 vilket främst rörde säkerhet och ergonomi på arbetsplatsen, 
skydd av arbetstagarens hälsa, information, utbildning, åtgärder som avser 
små och medelstora företag samt överläggningar mellan parterna på 
arbetsmarknaden. Samma år fastslog rådet en resolution att 1992 skulle bli 
ett europeiskt år för hälsa och säkerhet på arbetsplatserna. Kommissionen 
har också vid två senare tillfällen 16  utarbetat handlingsprogram för 
vidareutveckling inom arbetsmiljöområdet. 17  Handlingsprogram är dock 
inte rättsligt bindande.18

 

2.2 Romfördraget 
Före Amsterdamfördragets ikraftträdande fanns arbetsplatsreglerna främst i 
artikel 118a. Enligt artikeln ska medlemsländerna särskilt sträva efter att 
främja arbetstagarnas hälsa och säkerhet och skall ha som mål att 
harmonisera förhållandena på arbetsmiljöområdet samtidigt som redan 
gjorda förbättringar bibehålls. Enligt artikel 118a.2 skall detta åstadkommas 
genom att rådet antar direktiv som skall genomföras gradvis där hänsyn 
skall tas till rådande förhållande och tekniska bestämmelser i 
medlemsstaterna. Vidare skall arbetsplatsdirektiven som antas inte hindra 
medlemsstaterna från att bibehålla eller införa mer långtgående 
bestämmelser, artikel 118a.3. Minimireglerna, vilka i första hand riktar sig 
till arbetsgivare, skall förhindra social dumping och främja rättvis 
konkurrens. 
 
Efter Amsterdamfördragets ikraftträdande finns det inte någon direkt 
motsvarighet till artikel 118 men dess innehåll omfattas av den nya artikeln 
137. Enligt artikeln skall gemenskapen understödja och komplettera 
medlemsstaternas verksamhet inom olika grunder, bl.a. arbetsmiljön. Målet 
är att uppnå bättre arbetsvillkor vilka är stadgade i artikel 136. Tolkningen 
av artikel 118 var uppe för prövning i EG-domstolen i målet Storbritannien 
mot rådet 19 . Målet rörde en eventuell ogiltigförklaring av direktiv 
93/104/EEG om arbetstidens förläggning i vissa avseenden20 på grunden att 
det inte hade tillkommit i laga ordning. Storbritannien hävdade att 
direktivets verkliga syfte inte var att skydda arbetstagares hälsa och säkerhet 
i en inskränkt mening utan i stället hade karaktären av att förbättra 
arbetstagarnas allmänna levnads- och arbetslivsförhållanden och borde 
därför grundas på artikel 100 (numera 94) eller 235 (numera 308). 
Domstolen gjorde dock en vidsträckt tolkning av begreppet hälsa och 
säkerhet och ansåg att arbetstidsdirektivet var lagligen antaget. Artikel 118 
utgör minimibestämmelser och därmed sätter det inga gränser för hur 
långtgående åtgärder rådet kan vidta samt att medlemsstaterna får anta 
bestämmelser som går ännu längre. 
                                                 
16 Se KOM (93) 560 slutlig och KOM (1998) 511 slutlig.  
17 Nyström 2002, s. 310. 
18 Ibid. s. 34. 
19 Mål C-84/94 (1996) ECR I-5755. 
20 Härefter ”arbetstidsdirektivet”. 
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Resonemanget om minimidirektivets innebörd förtydligades i rättsfallet 
Societa Italiana Petroli mot Borsana Srl21 där konflikten rörde varors fria 
rörlighet i relation till arbetsmiljön. Tvisten gällde ett direktiv som var 
antaget enligt artikel 118a och frågan huruvida Italien kunde ställa strängare 
krav än de som fanns i direktivet. Domstolen sa att eftersom Italiens regler 
(rörande cancerogena ämnen) var mer långtgående än artikel 118a var det 
tillåtet. Det utgjorde nämligen en sådan mer långtgående bestämmelse som 
är tillåten för att värna om arbetsvillkoren enligt artikel 118a. Rättsfallet 
innebär att minimidirektiv på arbetsmiljöområdet numera kan antas på 
området med kvalificerad majoritet i rådet och enligt 
medbeslutandeproceduren. Numera, efter Amsterdamfördragets 
ikraftträdande, stadgar artikel 137.4 att bestämmelser som antagits enligt 
bestämmelsen inte hindrar någon medlemsstat från att bibehålla eller införa 
mera långtgående skyddsåtgärder som är förenliga med EG-fördraget.  

2.3 Direktiv  
Det var i början på 1970-talet, när vissa arbetsplatsers riskfyllda karaktär 
uppmärksammades, som EU insåg att det var nödvändigt att lagstifta på 
området. Resultatet blev direktiven rörande arbetsplatser.22  Som följd av 
artikel 118a i Romfördraget antogs den 12 juni 1989 ett ramdirektiv 23  
liksom ett antal särdirektiv som har för avsikt att förebygga yrkesbetingade 
risker, skydd av säkerhet och hälsa, eliminering av riskfaktorer och faktorer 
som kan förorsaka olycksfall, information, samråd, avvägd medverkan och 
utbildning av arbetstagare och deras representanter samt allmänna riktlinjer 
för genomförandet av dessa principer.  
 
Ramdirektivet skall tillämpas på privat såväl som offentlig sektor, med 
undantag för några speciella verksamheter där det inte kan undvikas att 
förhållanden som är speciella för dessa verksamheter kommer i konflikt med 
direktivet, exempelvis försvaret och polisen. 24  De allmänna principerna 
som finns i ramdirektivet tillämpas även på särdirektiven. Dessa kan delas 
upp i tre kategorier: arbetsplatsdirektiven, de direktiv som rör 
skyddsåtgärder samt direktiven inom de kemiska, fysiska och biologiska 
områdena.25  Det finns idag ett 20-tal arbetsplatsdirektiv där syftet är att 
utgöra ”ett socialt komplement” till produktdirektiven samt att fastställa en 
minsta gemensamma skyddsnivå och skapa likvärdiga konkurrensvillkor.26  
 
 
 

                                                 
21 Mål C-2/97 (1998) REG I-8597. 
22 Barnard 2000, s. 375. 
23 Direktiv 89/391/EEG om åtgärder för att främja förbättringar av arbetstagarnas säkerhet 
och hälsa i arbetet  
24 Blainpain och Nyström 1994, s. 173.  
25 Barnard 2000, s. 393. 
26 Nyström 2002, s. 317. 
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3 Arbetsmiljöreglering i svensk 
och engelsk rätt 

3.1 En historisk bakgrund 
 
Arbetsmiljön kom i fokus i samband med det industriella genombrottet, 
vilket i Sverige brukar förläggas till tiden 1870-1900. Nya maskiner och 
oerfarna arbetstagare i kombination med långa arbetstider ledde till att 
många arbetsplatsolyckor uppkom. 27  Under 1900-talet i Sverige har 
arbetsmiljön och begreppet arbetsmiljö förändrats som ett led i att 
samhällets struktur och organisation har ändrats jämte att våra normer och 
värderingar påverkats av den ekonomiska, tekniska och sociala 
utvecklingen. Vid seklets början var det arbetsolycksfall som stod i 
förgrunden, men under 1920- och 30-talen kom alltmer olika typer av farliga 
ämnen att uppmärksammas. Det var emellertid först under 1960-talet som 
begreppet psykosocial arbetsmiljö lanserades vilket fördes in i 1977 års 
arbetsmiljölag28. Arbetsmiljöbegreppet har blivit alltmer vittomfattande och 
rymmer idag fysisk såväl som psykosocial arbetsmiljö. 29  Dagens 
arbetsmiljödebatt handlar fortfarande om skyddsföreskrifter och arbetstidens 
förläggning, men det har också kommit en fokusering på arbetstagares 
trivsel på arbetsplatsen och deras psykosociala hälsa där stress anses som en 
riskfaktor.  
 
I England har arbetsmiljöregleringen en lång historia. Industrialiseringen 
började på mitten av 1700-talet. Arbetstagare i bomullsindustrin led av 
astma vilket orsakade höga dödsantal. 30  Redan 1802, som första land i 
världen, infördes i England lagar och förordningar om hälsa och säkerhet på 
arbetsplatsen genom Factories Acts, vilka var stiftade för att säkra de 
arbetstagare som tog speciella risker i samband med arbetet. 31  Andra 
arbetsmiljölagar antogs senare, exempelvis the Factories Act 1961, the 
Office Shops and Railway Premises Act 1963. 32   Till följd av dåliga 
arbetsförhållanden bildades 1970 en kommitté, Committee on Safety and 
Health at Work ”Robens Committee”, vars uppgift var att undersöka hälsa 
och säkerhet på arbetsplatser i Storbritannien. Resultatet av Robens 
Committee blev the Health and Safety at Work Act 1974 (HSWA), vilka 
fortfarande gäller.33  
 

                                                 
27 Günzel och Zanderin 2003, s. 13. 
28 SFS 1977:1160 (AML). 
29 Günzel och Zanderin 2003, s. 9 f.  
30 Collins 2003, s. 236. 
31 Hultin och Wiberg 1994, s. 10. 
32 Harrison 1997, s. 149. 
33 Pitt 2004, s. 403 ff. 
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3.2 Lagstiftning och övrig reglering  

3.2.1 Svensk rätt 
I Sverige regleras arbetsmiljön främst i Arbetsmiljölagen (AML). AML är 
från 1977 med har ändrats vid ett flertal tillfällen. Detaljerade regler om vad 
AML innebär i praktiken finns i regler som regeringen och 
tillsynsmyndigheten Arbetsmiljöverket utfärdat genom 
arbetsmiljöförordningen34 respektive Arbetsmiljöverkets föreskrifter35 vilka 
ges ut i författningssamlingen AFS. Den första delen av en AFS utgör 
bindande regler medan andra delen endast utgör ”allmänna råd”, dvs. 
tolkningsförslag.36 I sammanhanget bör även arbetstidslagen37 som reglerar 
arbetstidens omfattning, arbetstidsförordningen 38  samt lag om allmän 
försäkring (AFL)39 nämnas.  
 
AML är en resultatorienterad ramlag vilket innebär att den innehåller få 
precisa regler och istället i stora drag beskriver vilka krav som ställs på 
arbetsmiljön och vilket ansvar arbetsgivaren har.  Lagen inleds med en s.k. 
ändamålsparagraf i 1 kap. 1 §, vilket anger att syftet med lagen är ”… att 
förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt att även övrigt uppnå en god 
arbetsmiljö”. Denna ändamålsparagraf är dock inte ursprunglig utan 
infördes så sent som 1994. 40  Skälet till att man införde paragrafen var 
framförallt att man ville peka på den vikt samhället lägger vid arbetsmiljö- 
och arbetshälsofrågor samt samhällets krav på att drivkrafter och 
förändringsprocesser skulle genereras och utvecklas så att bättre arbetsmiljö 
skapas i arbetslivet.41  Lagen tar således inte bara sikte på att förebygga 
olycksfall och ohälsa i arbetet utan också på arbetets innehåll. Det finns en 
strävan efter att arbetsmiljön skall ge ett positivt utbyte i form av ett rikt 
arbetsinnehåll, arbetstillfredsställelse, gemenskap och personlig 
utveckling.42

  
I AML 2 kap. betonas ”det goda arbetet” vilket lagstiftaren menar kan 
uppnås genom att bl. a. arbetsförhållandet anpassas efter människors olika 
förutsättningar i såväl psykiskt som fysiskt avseende, att arbetstagaren själv 
kan vara med och utveckla sin arbetssituation och att man i detta arbete 
engagerar varje anställd. 43  Hänsyn skall också tas till arbetstider och 
löneformer samtidigt som arbetet skall skapa variation, social kontakt, 
samverkan samt personlig och yrkesmässig utveckling i arbetet. Regeringen 
säger i propositionen att goda relationer på arbetsplatsen och gott 

                                                 
34 SFS 1977:1166. 
35 Före den 1 januari 2001 Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter. 
36 Ahlberg, Kerstin 2003, s. 8. 
37 SFS 1982:673. 
38 SFS 1982:901. 
39 SFS 1962:381. 
40 Ny genom prop. 1993/94:186. 
41 Prop. 1993/94:186 s. 25. 
42 Ahlberg 2003, s. 13. 
43 Prop. 1990/91:140 s. 32. 
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kamratskap förebygger isolering och bristande integration i samhället. En 
bra arbetsorganisation är ett hinder mot överutnyttjande, utbrändhet och 
stress.44

3.2.2 Engelsk rätt 
Arbetsmiljön regleras i England dels genom statutory law (lagstiftning), 
dels genom common law (rättspraxis och allmänna rättsprinciper). Statutory 
law innehåller riktlinjer som kan genomdrivas med hjälp av criminal actions 
(straffrätt). Den andra delen av regleringen, common law, innebär att man 
vill tillförsäkra arbetstagare som skadats på arbetet en adekvat 
kompensation från arbetsgivaren eller för den som arbetsgivaren har ansvar 
för. Detta görs genom arbetstagarens common law-claim,, dvs., ett 
skadeståndsanspråk. 45  Det är således i common law som man hittar 
arbetsskaderegleringen, inte i statutory law.  
 
När man talar om statutory law i arbetsmiljöhänseende, menas främst the 
Health and Safety at Work Act 1974 (HSWA) vilken specificeras genom the 
Management of Health and Safety at Work Regulations 1999 och  the Safety 
Representatives and Safety Committee Regulations 1977. Den sistnämnda 
lagen har sedan förtydligades genom the Management of Health & Safety at 
Work Regulations 1992. Syftet med HSWA är att säkerställa säkerhet, hälsa 
och välfärd för personer på arbetet, ”securing the health, safety and welfare of 
persons at work”. Även tredje man skyddas. 46   Lagen skyddar mot 
brandfarliga och explosiva och farliga substanser samt en generell 
användning och innehav av dessa. Lagen kontrollerar även utsläpp av farliga 
ämnen, sektion 1 (1). Den psykosociala arbetsmiljön nämns inte. Annan 
lagstiftning inom området är Working Time Regulations 1998, vilken 
stiftades som en direkt följd av arbetstidsdirektivet.47

 
Den brittiska tillsynsmyndigheten på arbetsmiljöområdet utgörs av två 
myndigheter, the Health and Safety Commission (HSC) och the Health and 
Safety Executive (HSE). HSC godkänner Approved codes of practice 
(ACOP) vilka således inte behöver ett godkännande av parlamentet. 
ACOP:s utgör en ”mellanform” i lagstiftningen. Ett misslyckande av 
tillämpningen av exempelvis HSWA eller till andra regleringar till vilken en 
ACOP:s är relaterad till, kan tas upp i domstol som ett straffrättsligt mål. 
Detta så länge man inte kan visa att målen kunde uppnås på något jämförligt 
effektivt sätt. ACOP:s kan lättare ändras och utgör därmed ett effektivt och 
flexibelt instrument för att uppdatera regleringen kring nya uppfinningar och 
tekniska förändringar utan att sänka standarden. Varje år publicerar HSC 
och HSE över 350 dokument som ger information, råd och vägledning.48  

                                                 
44 Prop. 1990/91:140 s. 37. 
45 Pitt 2004, s. 389. 
46 Se vidare 5.3.1. 
47 Rådets direktiv (93/104/EG med ändring 2000/34/EG) om arbetstidens förläggning i 
vissa avseenden. 
48 http://www.hse.gov.uk/pubns/ohsingb.pdf, 041018, 11:17. 
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3.2.3 Komparation  
Både Sverige och England är medlemmar i EU.  Gemenskapsrätten är 
därmed primär i förhållande till den sekundära nationella lagstiftningen. 
Inom arbetsmiljöområdet finns en rad EU-direktiv som medlemsländerna 
har en skyldighet att implementera i nationell rätt. Arbetsmiljödirektiven är 
oftast minimidirektiv och därmed tillåts länderna att lagstifta om ett mer 
långtgående skydd. Såväl Sverige som England har lagstiftning inom 
arbetsrättsområdet genom främst AML respektive HSWA. AML är en 
ramlag och innehåller generella regler om arbetsmiljön. Motsvarande finns i 
England genom HSWA. AML kompletteras i Sverige av en del andra lagar 
samt föreskrifter från regeringen och Arbetsmiljöverket. I England utgör 
HSWA stommen för den arbetsmiljörättsliga regleringen, men kompletteras 
även av annan lagstiftning och ACOP. Strukturen av lagstiftningen är 
således liknande i Sverige och England.  
 
I förarbetena till den svenska arbetsmiljölagen kan man utläsa att den i 
första hand fokuserar på den rent fysiska arbetsmiljön. Detta har lagstiftaren 
även gett uttryck för i lagtexten. Exempelvis talas om arbetshygieniska 
förhållanden, maskiner och redskap och byggnaders konstruktion. Även den 
engelska lagtextens lydelse fokuserar på den fysiska arbetsmiljön även om 
den inte är lika specifik som den svenska. AML och HSWA skall skydda 
arbetstagaren på sitt arbete och göra arbetsmiljön säker. Den svenska 
lagtexten behandlar den psykosociala arbetsmiljön kortfattat medan den 
engelska utelämnar det helt. Emellertid kan man av motiven till AML förstå 
att lagen även omfattar den psykosociala arbetsmiljön. Här återfinns således 
en skillnad mellan den svenska och engelska lagstiftningen.  
 
Sammanfattningsvis ger lagstiftningen i Sverige respektive England en 
allmän skyldighet för arbetsgivaren att se efter arbetsmiljön på 
arbetsplatsen. Svenska AML ger ett något mer specifikt skydd och omfattar 
även den psykiska arbetsmiljön även om fokus är på den fysiska. Den 
engelska HSWA stadgar ett allmänt ansvar för arbetsgivaren att så långt 
möjligt verka för en god fysisk arbetsmiljö. Den psykiska arbetsmiljön 
nämns inte.  
 

3.3 Ansvaret för arbetsmiljön  

3.3.1  Svensk rätt 

3.3.2 Arbetsgivarens skyldigheter 
Arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljön regleras primärt i AML, sekundärt 
bl.a. i Arbetsmiljöverkets föreskrifter, AFS. I AML 3 kap. anges det vem 
som har ansvaret för arbetsmiljön och hur långt detta ansvar sträcker sig. 
Ansvarets omfattning varierar mellan olika ansvariga men läggs dock inte 
på enskilda fysiska personer utan i stället på vissa ansvarssubjekt såsom 
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arbetsgivare, leverantörer och byggherrar.49 Bestämmelserna i kapitlet skall 
tillämpas med beaktande av kraven på arbetsmiljöns beskaffenhet enligt 2 
kap. Enligt 1 a § skall arbetsgivare och arbetstagare samverka för att 
åstadkomma en god arbetsmiljö. Lagstiftaren menar att samverkan ger de 
anställda inflytande över arbetet och arbetsgivaren en möjlighet att ta 
tillvara värdefulla erfarenheter. Med rätten att delta i arbetsmiljöns 
utformning följer för de anställda också ett ansvar att medverka i olika 
samarbetsorgan och att vara aktiva när det gäller att utveckla arbetsmiljön i 
önskvärd riktning. För arbetsgivaren fordras en strävan att tillse att lokal 
skyddsverksamhet kommer till stånd och att denna kan bedrivas i goda 
former.50  
 
Arbetsgivaren skall vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att 
arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall, 3 kap. 2 §. Huvudansvaret 
för arbetsmiljön ligger således hos arbetsgivaren. Arbetsgivaren skall tillse 
att arbetstagarna får god kännedom om de förhållanden under vilka arbetet 
bedrivs och att de upplyses om de risker som kan vara förbundna med 
arbetet. Lagstiftaren uppmärksammar i sammanhanget också ensamarbete 
och de risker som kan vara förbundna med detta, främst olyckor och 
sjukdomar men även moment som ur psykisk synpunkt kan vara 
påfrestande. 51  Bestämmelserna i 2 kap. samt föreskrifter från 
Arbetsmiljöverket ger närmare innehåll i arbetsgivarens ansvar. 
 
I Arbetsmiljöverkets föreskrift Systematiskt arbetsmiljöarbete52 sägs det i 2 
§ att man med systematiskt arbetsmiljöarbete avser arbetsgivarens arbete 
med att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant sätt 
att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och en tillfredsställande 
arbetsmiljö uppnås. Arbetsgivaren skall bedriva systematiskt 
arbetsmiljöarbete som en naturlig del i den dagliga verksamheten och det 
skall omfatta alla fysiska, psykologiska och sociala förhållanden som har 
betydelse för arbetsmiljön. Med ohälsa menas både sjukdomar enligt 
medicinska, objektiva kriterier och psykiska funktionsstörningar av olika 
slag som inte är sjukdom i objektiv mening. Arbetsmiljöverket ger som 
exempel på det senare, olika former av stressreaktioner och 
belastningsbesvär. Olycksfall innebär fysisk eller psykisk skada till följd av 
en plötslig händelse.53

 

3.3.2.1 Rehabiliteringsansvar   
Genom en lagändring 1991 infördes ett kapitel om rehabilitering och 
rehabiliteringsersättning i AFL. Arbetsgivaren har enligt de nya reglerna ett 
tydligare ansvar för att arbetstagare som drabbas av skada eller sjukdom 
skall få del av anpassnings- och rehabiliteringsinsatser.54  Arbetsgivarens 

                                                 
49 Arbetsmiljöverket 2004, s. 31. 
50 Prop. 1976/77:149 s. 83. 
51 Ibid. s. 84 f.  
52 AFS 2001:1. 
53 Ibid. s. 14. 
54 Prop.  1990/91:141. 
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rehabiliteringsansvar regleras dels i AML, dels i AFL. Även i 
Arbetsmiljöverkets föreskrifter finns regler.55 Arbetsgivaren skall genom att 
anpassa arbetsförhållandena och genom att vidta andra lämpliga åtgärder ta 
hänsyn till arbetstagarens särskilda förutsättningar för arbetet. Vidare skall 
arbetsgivaren enligt 3 kap. 2a § AML, se till att det i verksamheten finns en 
lämplig arbetsanpassnings- och rehabiliteringsverksamhet som är 
organiserad på ett sådant sätt att arbetsgivaren kan fullgöra sina uppgifter 
enligt AML och AFL.  
 
Syftet med bestämmelserna i 22 kap. AFL är att särskilt främja och utveckla 
sådana rehabiliteringsåtgärder som är av betydelse för att underlätta 
återgång till arbetslivet för personer som är långvarigt sjukskrivna eller som 
uppbär sjukbidrag eller förtidspension (de sistnämnda ersatta av sjuk- och 
aktivitetsersättning). Reglerna gäller således s.k. arbetslivsinriktad 
rehabilitering, vilket bör skiljas från hälso- och sjukvårdens 
rehabiliteringsinsatser.56

  
Arbetsgivaren har enligt det 22 kap. AFL det övergripande ansvaret för att 
uppmärksamma och utreda behov av arbetslivsinriktad rehabilitering, se till 
att åtgärderna kommer till stånd och att finansiera dem. Rehabiliteringen 
enligt AFL skall syfta till att återge den som har drabbats av sjukdom sin 
arbetsförmåga och förutsättningar att försörja sig själv genom 
förvärvsarbete. Åtgärderna skall planeras i samråd med den försäkrade och 
utgå från dennes individuella förutsättningar och behov, 22 kap. 2 § AFL. 
Paragrafen avser att definiera rehabilitering i försäkringsrättslig mening. 
Tanken bakom regleringen är att göra åtskillnad mellan 
rehabiliteringsansvar enligt AFL, vilket tar sikte på individuella behov, och 
allmänna skyldigheter för arbetsgivaren enligt annan lagstiftning (AML) 
avseende arbetsmiljö och arbetsanpassning.57  
 
Enligt 22 kap. 3 § skall arbetsgivaren påbörja en rehabiliteringsutredning 
om arbetstagaren till följd av sjukdom har varit helt eller delvis frånvarande 
från sitt arbete under längre tid än fyra veckor i följd, om hans/hennes arbete 
ofta har avbrutits av kortare sjukperioder eller om arbetstagaren själv begär 
en utredning. Arbetarskyddsstyrelsen (numera Arbetsmiljöverket) har 
utfärdat föreskrifter om arbetsanpassning och rehabilitering. 58  Det är 
arbetsgivaren som har rehabiliteringsansvaret oavsett hur 
rehabiliteringsbehovet har uppstått. Dock begränsas arbetsgivarens 
rehabiliteringsansvar till sådana åtgärder som gör det möjligt för 
arbetstagaren att återgå till arbete just hos honom/henne.59  
 
Av 22 kap. 7 § AFL framgår det att rehabiliteringsersättning skall utges när 
en försäkrad, vars arbetsförmåga till följd av sjukdom är nedsatt med minst 
en fjärdedel, deltar i arbetslivsinriktad rehabilitering som avser att förkorta 

                                                 
55 AFS 1994:1 Arbetsanpassning och rehabilitering . 
56 Prop. 1990/91:141 s. 1 ff. 
57 Prop. 1998/99:119. 
58 AFS 1994:1 Arbetsanpassning och rehabilitering.  
59 Lunning och Toijer 2002, s. 367. 
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sjukdomstiden eller att helt eller delvis förebygga eller häva nedsättning av 
arbetsförmågan. Hel rehabiliteringspenning utgör 80 procent av den 
fastställda sjukpenninggrundande inkomsten delad med 365.60

 
I AD 1993 nr 42 har domstolen sammanfattat den praxis som föreligger vid 
uppsägning pga. personliga skäl av arbetstagare som lider av sjukdom. 
Domstolen redogjorde även för arbetsgivarens rehabiliteringsansvar. ”Såvitt 
gäller arbetsgivarens ansvar inom ramen för den allmänna försäkringen 
har arbetsgivaren ålagts en lagreglerad skyldighet att i samråd med 
arbetstagaren svara för att dennes behov av rehabilitering snarast kartläggs 
och för att de åtgärder vidtas som behövs för en effektiv rehabilitering. Om 
det inte framstår som obehövligt, skall arbetsgivaren under närmare 
angivna förutsättningar påbörja en rehabiliteringsutredning och denna 
utredning skall genomföras i samråd med arbetstagarens fackliga 
organisation, om arbetstagaren medger det. Ansvaret för att kartlägga 
rehabiliteringsbehovet gäller oavsett hur behovet har uppstått.” Emellertid 
sa domstolen att det inte kan begäras av arbetsgivaren att han omorganiserar 
arbetet för andra arbetstagare så att dessa får ett försämrat arbetsinnehåll 
enbart för att den sjuke arbetstagaren exempelvis endast klarar av lättare 
arbetsuppgifter. Domstolen fann saklig grund för uppsägning i fallet.   
 
Det är viktigt att den anställde medverkar i en rehabiliteringssituation efter 
bästa förmåga.61 Det åligger arbetsgivaren att inom rimliga gränser anskaffa 
tekniska hjälpmedel. Vid bedömande av hur lång tid en sådan förpliktelse 
kan sträcka sig spelar bl.a. tekniska och ekonomiska faktorer in jämte 
bedömningar i vilken utsträckning arbetstagaren blir mera varaktigt hjälpt 
av en ifrågasatt anordning.62

 
Från och med den 1 januari 2005 gäller nya regler om Försäkringskassans 
samordnings- och tillsynsansvar för rehabilitering av den försäkrade. Den 
nya bestämmelsen innebär att Försäkringskassan skall upprätta en 
rehabiliteringsplan senast två veckor efter det att en rehabiliteringsutredning 
har inkommit från arbetsgivaren eller efter det att Försäkringskassan gjort 
utredningen. Försäkringskassan skall också, om det inte är obehövligt, kalla 
den försäkrade till ett avstämningsmöte senast två veckor efter det att 
arbetsgivarens rehabiliteringsutredning inkommit till Försäkringskassan.63

 

3.3.2.2 Omplaceringsskyldighet och uppsägning  
 
En arbetsgivare skall medverka till rehabilitering av den sjuke arbetstagaren 
(avsnitt 3.3.2.1). Anställningsskyddet för en arbetstagare sträcker sig 
emellertid utöver detta. En arbetsgivare skall efter rehabiliteringen försöka 
omplacera arbetstagaren så att denne kan arbeta kvar på arbetsplatsen. Som 

                                                 
60 Angående sjukpenning, se 3 kap. AFL. 
61 AD 1999 nr 124. 
62 AD 1982 nr 99. 
63 Prop. 2004/05:21 s. 70. 
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sista utväg kan en arbetstagare bli uppsagd om saklig grund för 
uppsägningen föreligger.  
 
Av 7 § LAS64 framgår det att en uppsägning skall vara sakligt grundad. 
Någon närmre precisering av vad som utgör saklig grund finns inte i 
lagtexten. Uttrycket ”saklig grund” härstammar från Huvudavtalet mellan 
SAF och LO i dess lydelse av 1964 i syftet att ange efter vilka grunder 
arbetsmarknadsnämnden skulle bedöma en uppsägning eller permittering.65 
Enligt 7 § 2 st. föreligger ingen saklig grund för uppsägning om det är 
skäligt att kräva att arbetsgivaren bereder arbetstagaren annat arbete hos sig. 
Skyldigheten för arbetsgivaren att bereda arbetstagaren annat arbete hos sig 
föreligger både vid uppsägning som grundas på arbetsbrist eller på 
omständigheter som hänför sig till arbetstagaren personligen. I första hand 
bör arbetsgivaren försöka hitta en möjlighet att omplacera arbetstagaren till 
ett likvärdigt arbete inom ramen för dennes anställning. Om detta visar sig 
vara omöjligt bör arbetsgivaren undersöka om det inom företaget finns en 
annan anställning som arbetstagaren har tillräckliga kvalifikationer för. 
Arbetsgivaren behöver dock inte inrätta en ny befattning för att uppfylla 
omplaceringsskyldigheten.66  Av förarbetena framgår det att en uppsägning 
bör vara en yttersta åtgärd som får sättas in först då alla andra möjligheter 
till att lösa problemet är uttömda.67 Omplacering förutsätter att det finns 
något ledigt arbete, det finns således ingen skyldighet att skapa arbete. AD 
har dock ansett att arbetsgivaren har en omfattande undersökningsplikt då 
det gäller möjliga omplaceringstillfällen.68

 
Kravet på saklig grund för uppsägning innebär ett förbud mot godtyckliga 
uppsägningar. Detta kan ses som en beteckning på en uppsättning normer 
som måste iakttas där en uppsägning beslutats. Arbetsgivaren måste uppge 
skäl till uppsägningen. Skälen för uppsägningen måste vara objektivt 
godtagbara, dvs., de måste ha relevans för anställningen. Vidare måste 
skälen kunna underkastas en rättslig prövning. Arbetsgivaren kan således 
inte grunda uppsägningen på lösa rykten eller obekräftade antaganden. 
Slutligen skall domstolen göra en intresseavvägning där en prövning av 
arbetsgivarens intresse av att upplösa anställningen skall vägas mot 
arbetstagarens intresse av att behålla den.69  
 
Uppsägning på grund av personliga skäl hänför sig ofta till fall där 
arbetstagaren inte fullgjort, eller på grund av bristande lämplighet, 
misslyckats med att fullgöra sina förpliktelser enligt anställningsavtalet. 
Saklig grund för uppsägning kan föreligga om en väsentlig och synlig 
förutsättning för anställningen brister.70 Enligt motiven till LAS71 kan en 
faktor som att en anställning grundas på en viss religiös eller politisk 
                                                 
64 Lag (1982:80) om anställningsskydd. 
65 Schmidt 1994, s. 188. 
66 Ibid. Se även prop. 1973:129 s. 121 f. 
67 Prop. 1973:129 s.21. 
68 AD 1999 nr 24. 
69 Schmidt 1994, s. 190 f.  
70 Se exempelvis AD 1979 nr 117. 
71 Prop. 1973:129 , se även AD 1986 nr 1. 
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uppfattning ha relevans om arbetstagaren inte längre delar denna tro eller 
övertygelse. 72  Uppsägning får som huvudregel inte ske pga. sjukdom, 
förutsatt att arbetstagaren rimligen kan antas återvinna sin hälsa. Generellt 
sätt kan inte uppsägning pga. sjukdom komma i fråga så länge arbetstagaren 
uppbär sjukpenning från försäkringskassan. Undantag från huvudregeln kan 
göras i den mån ålder, sjukdom, trafikolycksfall eller yrkesskada som 
medför en stadigvarande nedsättning av arbetsförmågan. Denna måste vara 
väsentlig och innebära att arbetstagaren inte längre kan förväntas utföra 
arbete av betydelse.73

 
Om uppsägningen beror på förhållanden som hänförs sig till arbetstagaren 
personligen, får den inte grundas enbart på omständigheter som 
arbetsgivaren har känt till antingen mer än två månader innan underrättelse 
lämnades enligt 30 § eller, om någon sådan underrättelse inte lämnats, två 
månader före tidpunkten för uppsägningen, 7 § 4 st. Minst två veckor innan 
en person blir uppsagd pga. personliga skäl, skall arbetsgivaren underrätta 
honom/henne härom. Samtidigt skall arbetsgivaren varsla den lokala 
fackföreningen som arbetstagaren tillhör, 30 § 1 st.74

 
En arbetstagare med funktionshinder, får inte missgynnas genom att bli 
behandlad på ett annorlunda sätt än arbetsgivaren skulle ha behandlat en 
annan person i en jämförbar situation, 3 § lag (1999:132) om förbud mot 
diskriminering i arbetslivet på grund av funktionshinder. Förbudet gäller 
exempelvis då arbetsgivaren säger upp, avskedar, permitterar eller vidtar en 
annan ingripande åtgärd mot en arbetstagare, 5 § 1 st. 7 punkten. Med 
funktionshinder avses varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga 
begränsningar av en persons funktionsförmåga som till följd av en skada 
eller sjukdom. Således får en arbetstagare som exempelvis har skadats i sitt 
arbete inte diskrimineras direkt eller indirekt pga. sitt funktionshinder.  
 

3.3.3 Sjukförsäkring och ersättning vid arbetsskada 

Sjukförsäkringen i Sverige står för tillfället inför stora förändringar. Från 
och med den 1 januari 2005 gäller nya regler för sjukförsäkring. Reformen 
innebär i stort att arbetsgivaren skall betala för de anställda som är 
sjukskrivna på heltid. Kostnaden blir 15 procent att sjukpenningen och 
kallas särskild sjukförsäkringsavgift. Den nya regeln gäller även ”gamla” 
sjukskrivningar som gjorts innan sjukskrivningen. Försäkringskassan skall 
fastställa arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift varje månad. Vidare införs ett 
golv och ett tak vid arbetsgivarens medfinansiering av sjukpenningen. 
Nuvarande högkostnadsskydd för sjuklönekostnader avskaffas och istället 
                                                 
72 Schmidt 1994, s. 196. 
73 Lunning och Toijer 2002, s. 366, se även exempelvis AD 1978 nr 139 och AD 1979 nr 
67. 
74 Efter varsel och underrättelse är arbetsgivaren skyldig att ingå överläggning om detta 
påkallas av facket, 30 § 3 och 4 st. LAS. En uppsägning får verkan från det den delgivs 
arbetstagaren, 10 § 2 st. Om arbetstagaren vill göra gällande att en uppsägning är ogiltig 
skall han/hon underrätta arbetsgivaren detta inom två veckor efter det uppsägningen 
skedde, 41 § 1 st. 
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blir det möjlighet att teckna försäkring mot sjuklönekostnader. Slutligen går 
man tillbaka till 14 dagars sjuklön istället för de nuvarande 21 dagarna.75

 
Den 1 januari 2005 kommer även Riksförsäkringsverket och de allmänna 
försäkringskassorna att avvecklas och istället ersättas av en ny 
sammanhållen statlig myndighet, benämn Försäkringskassan. Denna 
myndighet skall tillsammans med Premiepensionsmyndigheten utgöra den 
samlade socialförsäkringsadministrationen. Syftet med omorganisationen är 
att skapa bättre förutsättningar för att komma till rätta med olika 
administrativa brister samt att genom gemensamma förhållningssätt bryta 
utvecklingen av ohälsan och kunna utnyttja samhällets samlade resurser. 76

 
Den som är sjuk idag har rätt till sjuklön från arbetsgivaren de första 21 
dagarna (sjuklöneperioden) enligt lag (1991:1047) om sjuklön (SjLL). 
Arbetstagarens rätt till sjuklön gäller från och med första dagen av 
anställningstiden. Om den avtalade anställningstiden är kortare än en månad 
inträder dock rätten till sjuklön endast om arbetstagaren tillträtt 
anställningen och därefter varit anställd fjorton kalenderdagar i följd, 3 § 
SjLL. Rätten till sjuklön grundas på anställningen, det finns således inga 
krav på bosättning eller intjänandetid. Sjuklönens storlek motsvarar 80 
procent av anställningsförmånerna, 6 § SjLL. Sjuklöneperioden omfattar 
den första dag arbetstagarens arbetsförmåga är nedsatt pga. sjukdom och de 
därpå följande 20 kalenderdagarna i sjukperioden.  
 
Efter perioden med sjuklön utbetalas sjukpenning från Försäkringskassan 
efter prövning, 3 kap. AFL. Sjukpenning är enligt 3 kap. 4 §, 80 procent av 
den fastställda sjukpenninggrundande ersättningen delat med 365. 
Emellertid utgår inte sjukpenning för den första dagen. Den 
sjukpenninggrundande inkomsten är den årliga inkomsten i pengar som den 
försäkrade kan antas komma att få för arbete utfört i landet. För att vara 
berättigad till sjukpenning måste dock den sjukpenninggrundande 
inkomsten uppgå till minst 24 procent av prisbasbeloppet, 3 kap. 1 §. I AFL 
finns det inte någon formell begränsning av ersättningsperioden. 
Sjukpenningen är dock inte tänkt att ge någon långvarig eller livsvarig 
försörjning. 77 I normalfallet bör sjukpenningsersättning utgå i ungefär ett 
år. 78  Blir sjukdomen bestående kan man i stället bli berättigad till 
sjukersättning eller aktivitetsersättning, 7 kap. 1 § AFL.  
 
Arbetsskadeförsäkringen regleras i lag (1976:380) om 
arbetsskadeförsäkring. 79  Lagen omfattar i princip alla förvärvsarbetande, 
såväl arbetstagare som uppdragstagare och egenföretagare. Även viss typ av 
yrkesutbildning som är förenad med risk för arbetsskada. Det avgörande för 
lagens tillämpning är att arbetet utförs i en verksamhet som är belägen i 

                                                 
75 Prop. 2004/05:21 s. 1. 
76 Prop. 2003/04:152 s. 237.  
77 Christensen 1999, s. 42 f. 
78 Prop. 1990/91:141 s. 71. 
79 LAF 
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Sverige. Om en arbetstagare skadas på väg till eller från arbetet eller på 
arbetet har han/hon rätt till ersättning för arbetsskada.  
 
LAF omfattar arbetsskador till följd av olycksfall eller annan skadlig 
inverkan i arbetet. Man skiljer mellan arbetsskada till följd av olycksfall och 
arbetsskada till följd av ”annan skadlig inverkan i arbetet”. Av äldre praxis 
framgår det att ett olycksfall skall ha varit relativt kortvarig och i viss mån 
ovanlig och oförutsedd. För att skadan skall grunda ersättning enligt LAF 
krävs det att olycksfallet skall ha inträffat på arbetsplatsen eller någon 
annanstans där den försäkrade utfört arbete för arbetsgivarens räkning.80  
Arbetsskadebegreppet är allmänt och avser i princip ”varje i arbetsmiljön 
förekommande faktor som kan påverka den fysiska eller psykiska hälsan 
ogynnsamt.”81 Undantaget från denna princip är dock psykiska störningar 
till följd av företagsnedläggelse, arbetstvist, byte av arbetsuppgifter, svikna 
befordringsförhoppningar, bristande uppskattning av arbetsinsatser och 
allmän vantrivsel med arbetsuppgifter och arbetskamrater, 2 kap. 1 §  LAF. 
I FÖD 1995:17 hade en butikschef under en åttaårsperiod utsatts för ett 
flertal rån. På grund av detta hade hon drabbats av ”posttraumatiska 
stressyndrom”, vilket godtogs som arbetsskada. 
 
Den 1 juli 2002 trädde en lagändring angående beviskravet i LAF i kraft. 
Den innebär en uppmjukning så till vida att begreppet ”hög grad av 
sannolikhet i 2 kap. 1 § LAF ersattes med ”övervägande skäl”.  Syftet med 
förändringen var att göra tillämpningen mer generös, inte minst när det 
gäller ”smygande” besvär av typ belastningsskador som ofta drabbar 
kvinnor.  Arbetsskadebedömningen skall efter lagändringen ske utifrån en 
helhetsbedömning i stället för, som tidigare, göras i två steg. Regeln innebär 
att en överviktsprincip skall gälla i det enskilda fallet för besvarandet av 
frågan om orsakssamband skall utfalla till den enskildes förmån.82  
 
LAF innehåller en princip om ”befintligt skick”, vilken innebär att personer 
som omfattas av LAF är försäkrade utan förbehåll för eventuella sjukdomar, 
sjukdomsslag eller lyten. 83  Således måste man beakta den skadades 
särskilda sårbarhet vid bedömningen om personen varit utsatt för skadlig 
inverkan och, om det i så fall, finns ett orsakssamband mellan sjukdom och 
den skadliga inverkan.84 I fråga om begreppet att ”vara försäkrad i befintligt 
skick” uttalade Arbetsskadeförsäkringsutredningen att principen ”måste 
rimligen tillämpas så att faktorer i arbetet som rent allmänt inte kan anses 
vara skadliga inte heller för en extremt känslig person skall kunna anses 
utgöra skadlig inverkan”. 85  I propositionen som följde uttalade 
föredragande statsråd att han i sak inte hade några invändningar mot 
utredningens tolkning. I FÖD 1989:9 sa domstolen att varje 
förvärvsarbetande skall bedömas efter sina personliga förutsättningar 

                                                 
80 Christensen 1999, s. 95. 
81 SfU 1992/93:8 s. 1. 
82 Prop. 2001/02:81 s. 38 ff.  
83 SOU 1975:84 s. 42. 
84 Christensen 1999, s. 98.  
85 SOU 1992:39. 
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eftersom förmågan att klara skadliga fysiska eller psykiska påfrestningar i 
hög grad kan variera mellan olika personer.  
  
Den försäkrade har vid arbetsskada rätt till samma förmåner från 
sjukförsäkringen enligt AFL som han/hon har rätt till vid annan sjukdom, 3 
kap. 1 § LAF. Den som beviljas ersättning för inkomstförlust till följd av 
arbetsskada skall även ha rätt till särskild arbetsskadeersättning som 
kompensation för inkomstförlust som avser två sjukdagar. Den särskilda 
arbetsskadeersättningen beräknas med 80 procent av det livränteunderlag 
som gäller vid tiden för beslutet, delat med 365, 3 kap. 4 § LAF. Detta ger 
den som får sin skada godkänd som arbetsskada rätt till kompensation för 
det inkomstbortfall som systemet med karensdag i sjukförsäkringen 
medför.86

 
Arbetsskadeförsäkringen lämnar ersättning, s.k. livränta, för inkomstförlust 
vid bestående nedsättning av arbetsförmågan. Det finns speciella regler 
rörande beräkning av den bortfallna inkomsten, det s.k. 
livränteunderlaget.87 Enligt RÅ 1996 ref. 58 skall rätten till livränta enligt 
LAF bestämmas med hänsyn till bl.a. den försäkrades förmåga att trots 
arbetsskada skaffa sig inkomst genom arbete. Förvärvsförmågan skall 
däremot enligt domstolen, inte bestämmas med hänsyn till det allmänna 
läget på arbetsmarknaden.  
 

3.3.4 Arbetstagarens skyldigheter 
Även arbetstagaren har förpliktelser enligt AML. Enligt 3 kap. 4 § skall 
arbetstagaren medverka i arbetsmiljöarbetet och delta i genomförandet av de 
åtgärder som behövs för att åstadkomma en god arbetsmiljö. Paragrafen 
lyfter fram arbetstagarens aktivitetsplikt och markerar vikten av att 
arbetstagaren medverkar i arbetsmiljöarbetet. Arbetstagarens medverkan 
lyfts fram i förarbetena, inte minst för att komma till rätta med problem på 
det psykosociala och arbetsorganisatoriska området. I propositionen nämns 
psykisk stress och psykiskt belastning samt sociala faktorer som brist på 
socialt stöd eller kamratskap som tänkbara orsaker till exempelvis 
hjärtinfarkt. Genom att ge arbetstagaren möjlighet att själv aktivt delta i 
utformningen av arbetsmiljöarbetet stärks individen, deras anspråk höjs och 
därmed ökar deras delaktighet i en bred och positiv förändringsprocess. 
Regeringen menar att höga arbetskrav inte är skadliga i sig själv så länge de 
kan mötas med eget inflytande och möjlighet att påverka hur arbetet skall 
utföras.88  
 
Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift89 skall arbetsgivaren fördela uppgifter i 
verksamheten till arbetstagare så att risker i arbetet förebyggs och en 
tillfredsställande arbetsmiljö uppnås. Arbetsgivaren skall se till att de har 
                                                 
86 Prop. 2001/02:81, 2001/02:SfU 10. 
87 Se vidare 4 kap. LAF. 
88 Prop. 1990/91:140 s. 33 f.  
89 AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete,  6 §. 
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tillräckliga kunskaper om regler som har betydelse för arbetsmiljön och om 
fysiska, psykiska och sociala förhållanden som innebär risker för ohälsa och 
olycksfall. Arbetstagaren skall även få kännedom om åtgärder för att 
förebygga ohälsa och olyckor samt vilka arbetsförhållanden som främjar en 
tillfredsställande arbetsmiljö.  
 

3.3.5 Engelsk rätt 

3.3.6 Arbetsgivarens skyldigheter  
Ansvaret för arbetsmiljön, regleras i sektion 2 HSWA och utgör en 
skyldighet för ett antal olika kategorier av personer. Den viktigaste plikten 
tillfaller arbetsgivaren genom sektion 2 (1), där det stadgas att “it shall be 
the duty of every employer to ensure, so far as is reasonably practicable, the 
health, safety and welfare at work of all his employees.” Med andra ord, så 
långt det är möjligt skall arbetsgivaren vara ansvarig för arbetstagarnas 
hälsa, säkerhet och välbefinnande på arbetet. Punkt 2 i samma paragraf 
utökar arbetsgivarens ansvar i olika situationer, detta utan att påverka det 
allmänna ansvaret i punkt 1. Detta omfattar exempelvis användandet och 
vidhållandet av utrustning på arbetet så att de så långt som möjligt är säkra 
och utan risker för hälsan (2.2.a), säkerhetsarrangemang vid användning och 
förvaring av farliga ämne (b), utbildning och handledning till arbetstagare 
(c), säkra arbetsmiljöförhållande samt att arbetsgivaren arbetar för en säker 
arbetsmiljö för sina anställda (d).  
 
Vad som skall poängteras är de i punkterna återkommande orden, 
”reasonably practicable", som kan översättas rimligt eller praktiskt 
genomförbart, dvs., en form av proportionalitetsprincip. Arbetsgivaren skall 
utföra arbetsmiljöarbetet enligt sektion 2 så långt det är praktiskt 
genomförbart. Lagstiftningen fordrar att arbetsgivaren verkar för hälsa och 
säkerhet så länge det inte är praktiskt ogenomförbart under 
omständigheterna.90 Domstolen skall således avväga riskens omfattning mot 
den tid och de resurser som krävs för att avhjälpa den. Med andra ord, 
domstolen skall avgöra i vilka situationer det inte är ekonomiskt försvarbart 
att förhindra risken. Det är inte helt klarlagt hur långt arbetsgivarens ansvar 
sträcker sig.91  
 
Meningen av vad som är reasonably practicable har dock vid ett flertal 
tillfällen92 klargjorts genom praxis. I R. v. Associated Octel Co. Ltd.93  sa 
the Court of Appeal att “what is reasonably practicable for a large 
organisation employing safety officers or engineers contracting for the 
services of a small contractor on routine operators may differ markedly 
from what is reasonably practicable for a small shopkeeper employing a 
                                                 
90 Harrison 1997, s. 157. 
91 James och Walters 1999, s. 30 f. 
92 Se exempelvis Associated Dairies v. Hartley [1979] IRLR 1741, Bolton Metropolitan 
Borough Council v. Malrod Insulation Ltd.[1993] IRLR 227. 
93 [1997] IRLR 123. 
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local builder on activities on which he has no expertise”. Dvs., det som är 
praktiskt genomförbart för ett stort företag kan skilja sig markant från vad 
som är praktiskt genomförbart för ett litet företag.  
 
Arbetsgivaren har ett relativt vidsträckt ansvar vad gäller arbetsmiljön på 
arbetsplatsen. Enligt sektion 3 skall arbetsgivaren så långt möjligt även 
verka för att personer som inte är hans anställda, men som kommer i kontakt 
med arbetsplatsen, inte påverkas negativt av arbetsmiljön. Vidare stadgas 
det i Working Time Regulations 1998 sektion 4(2) att ”an employer shall 
take all reasonable steps, in keeping with the need to protect the helath and 
safety of workers”.  
 
 

3.3.6.1 Implied duty of care och ersättning vid 
arbetsskada  

En viktig utveckling i common law är rättspraxisen kring ”the implied duty 
of care”94. Med detta menas att arbetsgivaren har en allmän skyldighet vad 
gäller arbetsmiljön utöver det som finns reglerat i lagstiftning. Principen 
innebär att arbetsgivaren skall ta rimligt ansvar för arbetstagarnas säkerhet, 
vilket omfattar, som det uttrycktes i British Aircraft Corpn Ltd v. Austin95, 
”an obligation to act reasonably in dealing with complaints about lack of 
safety which are drawn to their attention by employees”. I princip innebär 
arbetsgivarens skyddsansvar detsamma som den skyldighet som varje 
person äger mot sin ”granne” dvs., ”the person who may foreseeably be 
affected by our actions” 96  I rättsfallet Wilsons & Clyde Coal Co. v. 
English97 beskrev domaren Lord Wright skyddsansvaret som en trefaldig 
skyldighet: att ha kompetenta anställda, lämplig utrustning samt ett säkert 
arbetssystem. Varje fall måste således bli testad gentemot den allmänna 
frågan huruvida arbetsgivaren tog rimligt ansvar för arbetstagarnas säkerhet 
mot bakgrund av de tre rekvisiten.  
 
Arbetsgivarens skyldighet sträcker sig endast till att ta ett rimligt ansvar, 
inte till att göra arbetsmiljön säker till varje pris. Å andra sidan äger 
arbetsgivaren ett ansvar till varje arbetstagare personligen. Därför har han 
exempelvis ett större ansvar i förhållande till en ung och mindre erfaren 
arbetstagare än till en äldre och mer erfaren98. Arbetsgivarens skyddsansvar 
kan inte delegeras till någon annan.99

 
Skyddsansvaret inkluderar ett åtagande att bibehålla en säker arbetsmiljö, 
exempelvis en skyldighet att inte utsätta en arbetstagare för exponering av 
stark fysisk fara. 100  Vidare omfattas stress till följd av för många 

                                                 
94 Härefter kallat “skyddsansvar”. 
95 British Aircraft Corpn Ltd v. Austin [1978] IRLR 332, EAT. 
96 Donoghue v. Stevenson [1932] S.C. (H.L.) 31. 
97 [1938] 3 All ER 628, H.L. 
98 Paris v. StepneyBC [1951] 1 All.E.R. 42. 
99 Pitt 2004, s. 397. 
100 Graham Oxley Tool Steels Ltd. v. Firth [1980] IRLR 135. 
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arbetstimmar101 eller arbetsbelastning102 av arbetsgivarens skyddsansvar. En 
försummelse av skyddsansvaret kan leda till skadeståndstalan grundat på 
kränkning eller avtalsbrott. Detta kan tillämpas på såväl psykisk103  som 
fysisk skada.104  
 
Ett ledande rättsfall är Johnstone v. Bloombury Health Authority 105 . En 
läkare hävdade att hans kontrakt, vilket innebar att han skulle arbeta 40 
timmar i veckan och ha jour ytterligare 48 timmar, vilket utgjorde en 
arbetsvecka på 88 timmar, var en orimligt lång arbetsvecka. Genom att 
arbetsgivaren krävde att läkaren skulle arbeta i den utsträckningen, menade 
läkaren att arbetsgivaren bröt mot sitt kontraraktuella ansvar att ta hand om 
arbetstagarnas hälsa och säkerhet. The Court of Appeal sa att arbetsgivaren 
inte lagligt kunde kräva av en läkare att arbeta i den utsträckning de gjort 
eftersom det kunde förutses att hans hälsa skulle bli lidande. Detta trots att 
hans anställningsavtal godkände övertiden. (se även avsnitt 4.2.4)  
 
Arbetsgivaren är således skyldig att förebygga skador och verka för en god 
arbetsmiljö. En arbetstagare som anser att arbetsgivaren inte lever upp till 
det allmänna skyddsansvaret kan få ersättning efter prövning i domstol. 
Däremot finns det ingen skyldighet för arbetsgivaren att exempelvis 
rehabilitera eller omplacera en arbetstagare som skadats av en bristfällig 
arbetsmiljö.106  
 
En annan variant av skyddsansvaret är s.k. ”vicarious liability”, dvs., 
delegerat ansvar. Även detta återfinns i common law och innebär att en 
arbetsgivare även kan hållas ansvarig för skador som en arbetstagare 
tillfogat en annan arbetstagare på grund av försumlighet. Detta om 
arbetsgivaren har ansvar för den första. Även tredje part kan hålla 
arbetsgivaren ansvarig för det delegerade ansvaret. För att arbetsgivaren 
skall vara ansvarig krävs det att olyckan skall ha inträffat inom arbetet. Här 
kan det givetvis bli svårigheter att avgöra vad som omfattas av 
anställningsavtalet och vad som är ”a frolic of his own”. 107  Man kan 
uttrycka principen genom att säga att arbetsgivaren är ansvarig när 
arbetstagaren utför sina arbetsuppgifter, även om han/hon utför dem dåligt, 
men arbetsgivaren är inte ansvarig när arbetstagaren gör något som ligger 
helt utanför anställningsavtalet. Detta kan illustreras genom ett äldre 
rättsfall. I Limpus v. London General Omnibus Co.108 var busschaufförer 
specifikt förbjudna att tävla med andra busschaufförer från rivaliserade 
bussbolag. Här hölls dock arbetsgivaren ansvarig för en olycka som hade 
inträffat just på grund av att en chaufför deltog i ett sådant race. Domstolen 
menade att chauffören gjorde vad han var anställd att göra, men han gjorde 
det dåligt. Man kommer emellertid dock till en punkt då arbetstagaren utför 
                                                 
101 Johnstone v. Bloomsbury Health  Authoirty [1991] ICR 269. [1991] IRLR 118, CA. 
102 Walker v. Northumberland County Council[1995] ICR 702, [1995] IRLR 35. 
103 Ibid . 
104 Anderman 2000, s. 55. 
105 [1991] ICR 269.[1991] IRLR 118, CA. 
106 Deakin och Morris 2001, s. 318 f.  
107 Pitt 2004, s. 399. 
108 (1862) 1 Hurl. & C. 526. 
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sina uppgifter så dåligt att man inte längre kan säga att han/hon utför dem i 
tjänsten.109

 

3.3.6.2 Uppsägning  
 
Engelska arbetstagare har ett lagstadgat anställningsskydd i ERA 
komplimenterat med ett något svagare anställningsskydd i common law. För 
att omfattas av lagstiftningen krävs det att man är arbetstagare, sektion 94 
(1) ERA. Enligt sektion 230 (1) ERA är en arbetstagare en person som har 
ingått eller arbetar under ett anställningsavtal. En närmare definition av 
arbetstagarbegreppet finner man i common law där bl.a. olika ”test” har 
utarbetats. Stor vikts läggs då vid den grad av kontroll som arbetsgivare 
utövar över personen, utsträckningen av personens medverkan i 
verksamheten och det ekonomiska förhållande som står mellan 
arbetsgivaren och personen i fråga. 110  Enligt sektion 86 ff ERA har 
arbetstagare en lagstadgad uppsägningstid om minst en vecka. 
Uppsägningstidens längd ökar i proportion med anställningens längd. För att 
omfattas av den lagstadgade uppsägningstiden måste arbetstagaren ha varit 
anställd i minst en månad. 111  Tillämpningsområdet för detta 
anställningsskydd är dock begränsat. Om kravet på saklig grund vid 
uppsägning skall tillämpas krävs det att arbetstagaren har en 
sammanhängande anställningstid på ett år, sektion 108 (1) ERA.   
 
Även i common law finner man således ett visst begränsat anställningsskydd 
som verkar parallellt med den lagstadgade i ERA. Detta är ett viktigt 
komplement för de arbetstagare som faller utanför lagstiftningen, 
exempelvis de arbetstagarna med atypiska anställningar. Enligt common law 
skall den part som vill avsluta ett anställningsförhållande ge besked härom i 
rimlig tid före uppsägning. Om detta kriterium följs, har arbetsgivaren 
således rätt att säga upp en arbetstagare om denne har brutit mot någon 
väsentlig förutsättning i anställningsavtalet (summary dismissal). Om 
arbetsgivaren däremot inte följer dessa regler föreligger en s.k. wrongful 
dismissal vilket kan angripas i domstolen. Den vanligaste påföljden blir då 
utdömande av skadestånd då en arbetstagare inte kan få tillbaka sin 
anställning.112  
 
Enligt lagstiftningen, sektion 94 ERA, har en arbetstagare rätt att inte bli 
osakligt uppsagd (unfairly dismissed). I sektion 98 ERA finns olika grunder 
till vilka en arbetsgivare måste kunna hänföra uppsägningen. En uppsägning 
kan hänföra sig till kapacitet eller kvalifikation (capability or qualification), 
orsaker som härrör sig till uppförande (conduct), övertalighet (redundancy), 
att en fortsatt anställning skulle vara i strid med lagen eller ”some other 
substantial reason of a kind to justify dismissal”. Enligt sektion 92 kan en 

                                                 
109 Se exempelvis General Engineering Services v. Kingston & St Andrew Corpn . [1989] 
IRLR 35. 
110 Rönnmar 2004, s. 288. 
111 Ibid. s. 287. 
112 Ibid. s. 290 f.  
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arbetstagare kräva att arbetsgivaren specificerar uppsägningsgrunden 
skriftligt.  
 
Om en arbetstagare anser att uppsägningen var osaklig och därmed i strid 
med anställningsskyddet kan han/hon väcka talan i domstol (Employment 
Tribunal). Domstolens prövning av huruvida uppsägningen är sakligt 
grundad görs i två led. Först måste arbetsgivaren visa skäl för sitt agerande i 
uppsägningen, vilket innebär att uppsägningen skall kunna hänföras till 
någon av kategorierna ovan. Dessa har i rättspraxis givits en ytterst vid 
tolkning vilket innebär att endast rent godtyckliga uppsägningar faller 
utanför.113 Det andra ledet för domstolen är att avgöra om uppsägningen var 
sakligt grundad eller inte. Här prövas uppsägningen med hänsyn till aktuella 
omständigheter, exempelvis företagets storlek eller administrativa resurser, 
och om agerande är rimligt (reasonable). Domstolen skall göra en 
helhetsbedömning, dvs., konstruera ett s.k. ”band of reasonable responses”. 
Normen för detta utgörs av vad den ”normala” arbetsgivaren skulle göra i en 
liknande situation.114 Här beaktas rimligheten således, dvs., inslaget av s.k. 
procedural fairness. Exempel på detta är huruvida arbetsgivaren har 
tillämpat skäliga urvalsregler för uppsägning pga. övertalighet, om han har 
varnat drabbade arbetstagare samt beaktat rehabilitering och 
omplaceringsmöjligheter. Dessa skyldigheter är inte uttryckligt reglerade i 
lagstiftningen utan skall i stället beaktas endast i helhetsbedömningen.115 I 
fall där uppsägningen beror på övertalighet kan avgångsvederlag komma att 
utgå.116  
 
En saklig grund för uppsägning är som ovan nämnt, avsaknad av kapacitet 
eller kvalifikation, sektion 98 (2a) ERA. Detta omfattar exempelvis de 
situationer då en arbetstagare inte kan fortsätta sitt arbete på grund av dålig 
hälsa, eller ibland, helt enkelt för att arbetstagaren är inkompetent. 117  
Arbetsgivaren måste väga arbetsplatsens behov av en ny anställd mot 
arbetstagarens uppskattade frånvaro och möjligheten att han/hon kan bli 
fullt frisk. Generellt sätt förväntas arbetsgivaren vänta längre med en 
uppsägning om arbetstagaren har varit anställd under en lång tid.118  
 
Vidare måste arbetsgivaren beakta the Disability Discrimination Act 1995 
vid avgörandet om uppsägningen är berättigad. Enligt denna måste 
arbetsgivaren så långt möjligt arbeta för en fortsatt anställning. Om inte 
detta beaktas föreligger ingen saklig grund för uppsägning.119 I Clarke v. 
IMI Eley Kynoch Ltd 120  slog domstolen fast att en uppsägning av alla 
deltidsanställda utgjorde otillåten könsdiskriminering enligt the Sex 

                                                 
113 Rönnmar 2004, s. 293. 
114 Iceland Frozen Foods Ltd v. Jones [1982] IRLR 439., Se även  Anderman 2001 s. 162, 
ff., Rönnmar 2004, s. 293 f. 
115 Deakin och Morris 2001, s. 477 ff. , Rönnmar 2004, s. 294. 
116 Rönnmar 2004, s. 292. 
117 Keller, William L., 1997, s. 7-13. 
118 Pitt 2004, s. 224 f. 
119 Kent CC v. Mingo [2000] IRLR 90, EAT., Pitt 2004, s. 225. 
120 [1983] ICR 165. 
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Discrimination Act 1975 eftersom det i praktiken endast var kvinnor som 
var deltidsanställda.  
 

3.3.7 Sjukförsäkring  

Sjukförsäkringen (Statutory Sick Pay, SSP) i England har varit föremål för 
många reformer. Bestämmelserna om sjukförsäkring regleras huvudsakligen 
genom statutory law i the Social Security Contributions and Benefits Act 
1992 (SSCBA 1992). Lagen omfattar i stort sett alla som kan ses som 
anställda för att få lön med sitt arbete som utbyte, sektion 151 (1) SSCBA 
1992. Emellertid omfattas inte arbetstagare som är över 65 år, de som är 
anställda för mindre än en tremånadersperiod och de som får ersättning för 
funktionshinder. Vidare omfattas inte dem som var sjuka då de påbörjade 
sin anställning, de som inte kan arbeta pga. en strejk på arbetet, gravida 
kvinnor eller de som är hemma med sina barn och som är berättigade till 
statutory maternity pay eller maternity allowance (sektion 164 SSCBA) 
samt de som är anställda av vissa utländska arbetsgivare eller internationella 
organisationer.121

 
För att vara berättigad till SSP måste man vara förhindrad att arbeta under 
en period av fyra eller fler på varandra följande dagar, oavsett om de senaste 
dagarna är normala arbetsdagar eller inte, sektion 152 (2). Söndagar 
omfattas således av tidsperioden.122 Ersättning betalas inte ut under de tre 
första dagarna som utgör karensdagar. Två tillfällen av frånvaro kan 
sammanlänkas till en såvida de inte är separerade med mer än åtta veckor, 
sektion 30A (3). Definitionen av att någon inte är kapabel att arbeta är 
”incapable by reason of some specific disease or bodily or mental 
disablement of doing work which he can reasonably be expected to do under 
that contract”, sektion 151 (4), dvs., en arbetstagare som inte kan arbeta 
pga. någon speciell sjukdom eller kroppslig eller mental oförmåga att utföra 
arbete vilket han kan förväntas göra enligt anställningsavtalet.  
 
Vidare måste arbetstagaren, för att ha rätt till SSP, även visa att den aktuella 
dagen faller in under en period of entitlement, dvs., en berättigad period, 
sektion 153. Detta begränsar arbetsgivarens skyldighet att betala ut SSP till 
maximalt 28 veckor, sektion 155 (4). Denna period kan i vissa fall sluta 
tidigare.123 Slutligen måste en arbetstagare för att uppfylla kraven för SSP 
göra sitt anspråk på en qualifying day. Med detta menas en dag som 
arbetstagaren skulle ha stått till sitt förfogande för arbete. Vid utbetalning av 
SSP tas sällan hänsyn till familjesituation. SSP skall utbetalas veckovis av 
arbetsgivaren (£63.25), sektion 157. Det är vanligt att arbetsgivaren i 
anställningsavtalet bestämmer att arbetstagaren skall ha rätt till skillnaden 
mellan SSP och den ordinarie lönen.124  
 

                                                 
121 Wikeley m.fl. 2002, s. 528. 
122 Ibid. s. 528. 
123 Se vidare sektion 153 (8) SSCBA 1992. 
124 Pitt 2004, s. 189. 
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De arbetstagare som är förhindrade att arbete även efter de 28 veckor de har 
rätt till SSP pga. psykisk eller fysisk sjukdom, skada eller försvagning har 
rätt till incapacity benefit. 125  Incapacity benefit utbetalas till en sjuk 
arbetstagare vars period för att få SSP är förbrukad eller om han/hon inte 
uppfyller kraven för att få SSP. Det finns två typer av incapacity benefit, 
short-term och long-term, och i tre olika nivåer. När personer som är 
oförmögna att arbeta och samtidigt inte är berättigad till SSP, får de den 
lägsta nivån av short-term incapacity benefit under de 28 första dagarna av 
sjukdom, SSCBA 1992, sektion 30B (2). Vid utgången av denna period får 
arbetstagaren genomgå ett arbetstest med strängare krav än tidigare och kan 
därefter bli berättigade till en högre ersättningsnivå av short-term incapcity 
benefit. Först efter 52 veckor blir en sjuk arbetstagare berättigad till long-
term incapacity benefit, 30A (5). Denna upphör när arbetstagaren uppnår 
pensionsålder.   
 

3.3.8 Arbetstagarens skyldigheter  
Även arbetstagaren har ett allmänt ansvar enligt statutory law. Enligt 
sektion 7 HSWA skall alla arbetstagare som befinner sig på arbetsplatsen ta 
ett rimligt ansvar för sin egen och andras hälsa och säkerhet på 
arbetsplatsen. I övrigt skall arbetstagaren samarbeta med arbetsgivaren eller 
annan person som är ansvarig enligt lag, att samarbeta så långt möjligt i 
arbetsmiljöarbetet.   

3.3.9 Komparation  
I både Sverige och England är det arbetsgivaren som har det huvudsakliga 
ansvaret för arbetsmiljön. Enligt AML är det arbetsgivaren som skall vidta 
åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagarna utsätts för ohälsa 
eller olycksfall. Emellertid sägs det redan i inledningsparagrafen att 
arbetsgivare och arbetstagare skall samverka för att åstadkomma en god 
arbetsmiljö. I kapitlet framgår inom vilka områden arbetsgivaren respektive 
arbetstagaren skall verka för en god arbetsmiljö. I engelsk lagstiftningen 
genom HSWA, har arbetsgivaren ett arbetsmiljöansvar. Ansvaret som 
tillkommer arbetsgivaren enligt HSWA inriktar sig emellertid på den rent 
fysiska arbetsmiljön och inte på den psykiska. Detta är en skillnad mot den 
svenska som även delvis behandlar den psykiska arbetsmiljön. Vidare är den 
svenska arbetsmiljölagstiftningen mer inriktad på förebyggande åtgärder än 
vad den engelska är.  
 
Arbetsgivaransvaret i engelsk rätt regleras även i common law. Genom 
rättspraxis från domstolarna har principen implied duty of care utvecklats. 
Skyddsansvaret omfattar en trefaldig skyldighet att ha kompetenta anställda, 
lämplig utrustning samt ett säkert arbetssystem. Dessa rekvisit kan man 
även återfinna i 3 kap. AML. I England är arbetsgivaren skyldig att så långt 
det är praktiskt möjligt, dvs., reasonably practicable, vidtaga åtgärder för en 

                                                 
125 http://www.dwp.gov.uk/medical/percap.pdf, 041207, 11:53. 
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god arbetsmiljö. Det föreligger således en proportionalitetsprincip, där 
arbetsgivarens ”behov” skall vägas mot arbetstagarens krav på säkerhet och 
hälsa på arbetsplatsen. Sedan är det upp till domstolen att tolka vad som är 
praktiskt möjligt. Någon motsvarande proportionalitetsprincip angående 
arbetsgivarens skyddsansvar finns det inte i AML. I svensk rätt finns inte 
heller någon motsvarighet till vicarious liablity, dvs. att arbetsgivaren är 
ansvarig för skador som en arbetstagare tillfogat en tredje part. 
 
I svensk rätt finns det i AFL ett långgående rehabiliteringsansvar för 
arbetsgivaren.  Arbetsgivaren måste göra upp en rehabiliteringsplan och 
eventuellt, om det är möjligt, försöka omplacera den sjuke arbetstagaren. 
Arbetstagare som inte kan arbeta har rätt till rehabiliteringsersättning.  Det 
finns inte någon motsvarande lagstadgad skyldighet för engelska 
arbetsgivare. Emellertid skall olika möjligheter för exempelvis rehabilitering 
beaktas före en uppsägning kan äga rum. Svenska arbetstagare som drabbats 
av sjukdom har således genom detta ett starkt skydd. Innan en uppsägning 
pga. personliga skäl kan ske i svensk rätt måste arbetsgivaren således ha 
vidtagit flera åtgärder genom försök till rehabilitering och omplacering. I 
Sverige utgör inte sjukdom en saklig grund för uppsägning. I England 
däremot är fallet det omvända: sjukdom kan utgöra en fair dismissal, dvs., 
en rättvis och saklig uppsägning.  
 
Den svenska sjukförsäkringen är något mer förmånlig för arbetstagaren än 
den engelska. I svensk rätt blir man berättigad till sjuklön redan efter den 
första arbetsdagen, dock måste anställningen vara avtalad till att vara mer än 
en månad. Engelska arbetstagare däremot, omfattas först när de blivit 
anställda för minst en tremånadersperiod. I engelsk rätt finns även fler 
karensdagar där SSP inte utgår, dvs., tre dagar jämfört med Sveriges en dag. 
Systemen fungerar dock på ett liknande sätt. Svensk sjuklön och engelsk 
SSP utbetalas i ett initialt skede för att sedan vid mer långvarig sjukdom 
övergå till sjukpenning respektive incapacity benefit. Svenska arbetstagare 
är berättigade till sjuklön de 21 första dagarna medan engelska arbetstagare 
kan få SSP i upp till 28 veckor. Den svenska ersättningsnivån är dock högre. 
Efter denna första period utgår, i Sverige sjukpenning efter prövning av 
Försäkringskassan, i England incapacity benefit efter ett arbetstest. Svensk 
sjukpenning är inte avsedd att vara bestående utan skall efter ungefär ett år 
övergå till sjukersättning eller aktivitetsersättning. Engelsk incapacity 
benefit kan däremot erhållas tills pensionsåldern inträder. Skillnaden i 
svensk och engelsk sjukförsäkring är således att den svenska arbetstagaren 
omfattas direkt oavsett anställningstiden längd, medan den engelska 
arbetstagaren måste vara anställd för en period om minst tre månader. Den 
svenska ersättningsnivån är också högre. I engelsk rätt kan dock större 
belopp utbetalas av arbetsgivaren efter bestämmelser i det individuella 
anställningsavtalet.  
 
Den stora skillnaden i svensk och engelsk socialförsäkring är rätten till 
arbetsskadeersättning. I svensk rätt regleras arbetsskadeersättningen i LAF. 
Lagen omfattar såväl fysiska som psykiska skador och ger den omfattade 
arbetsskadade rätt till förmånerna enligt AFL. Engelsk rätt saknar 
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lagstiftning rörande arbetsskador. Detta regleras i stället, dels genom vanlig 
SSP, dels i common law.  Här blir således arbetsgivarens skyddsansvar 
aktuellt. Det är domstolarna som tolkar huruvida arbetsgivaren gjort 
tillräckligt för att främja en god arbetsmiljö. Sammantaget kan man säga att 
det svenska arbetsskadeskyddet framstår som starkare och mer precis än det 
engelska.  
 
AML stadgar att även arbetstagarna har ett ansvar för arbetsmiljön. De har 
en aktivitetsplikt, inte minst i arbetet med det psykosociala och 
arbetsorganisatoriska området. Lagstiftaren har menat att om individen får 
ett ansvar stärks arbetstagaren. Enligt HSWA har arbetstagaren en allmän 
skyldighet att ta ett rimligt ansvar för sin egen och andras hälsa och 
säkerhet, dvs., arbetsmiljön. Svensk lagstiftning går således något längre än 
engelsk angående arbetstagarens ansvar för arbetsmiljön.  
 
Sammanfattningsvis har både svenska och engelska arbetsgivare ett 
långtgående ansvar för sina arbetstagare. Ansvaret ser dock något 
annorlunda ut i de båda länderna. Medan den svenska arbetsgivaren utöver 
det allmänna ansvaret enligt AML, har han/hon också ett 
rehabiliteringsansvar enligt AFL. Den engelska arbetsgivaren har ett 
lagstadgat allmänt ansvar för den fysiska arbetsmiljön genom HSWA. 
Därutöver har han/hon ett skyddsansvar i common law vilket även omfattar 
den psykiska arbetsmiljön. Den sjuke arbetstagaren skyddas och ersätts vid 
sjukdom i såväl svensk som engelsk rätt. Utöver skyddet vid sjukdom har 
svenska arbetstagare även lagstadgade rättigheter vid arbetsskada. Detta 
specifika skydd saknas i engelsk lagstiftning. I stället regleras detta genom 
vanlig sjukförsäkring och i common law.  
 

3.4 Arbetstagarinflytande  

3.4.1 Svensk rätt 
I Sverige är den fackliga organisationsgraden hög, ungefär 82 procent av 
alla löntagare är organiserade. Utmärkande för Sverige är att mer eller 
mindre samtliga löntagargrupper är mycket välorganiserade. 126  Den 
kollektiva arbetsrätten regleras i lagstiftning där främst 
medbestämmandelagen127 är av stor betydelse. Namnet kommer från lagens 
syfte att främja arbetstagarsidans medbestämmande över arbetsvillkoren. 
Framförallt är det dock en lag om kollektivavtalet och dess 
rättsverkningar.128 I doktrinen har den jämförts med en ramlag, dvs., en lag 
som ger riktlinjer men som är avsedd att utfyllas och konkretiseras genom 
annan reglering, då främst genom kollektivavtal.129  

                                                 
126 http://www.lo.se/home/lo/home.nsf/unidView/ 
3F52A83932D9CE71C1256EF60033680B/$file/fackligorggrad02pdf.pdf, 050110, 13:37.  
127 Lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet, MBL. 
128 Schmidt 1997, s. 14. 
129 Ibid. s. 15. 
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Enligt 10 § MBL har en arbetstagarorganisation rätt till förhandling med 
arbetsgivare i frågor rörande förhållandet mellan arbetsgivaren och medlem 
i en sådan organisation som är eller har varit arbetstagare hos arbetsgivaren. 
Vid viktiga förändringar av verksamheten skall arbetsgivaren på eget 
initiativ förhandla med arbetstagarorganisationen. Detsamma gäller vid 
beslut rörande arbets- eller anställningsförhållandena. I 11-13 §§ MBL finns 
regler om förstärkt förhandlingsrätt åt en arbetstagarorganisation som 
etablerat ett kollektivavtalsförhållande. Dessa innebär att arbetsgivaren 
åläggs skyldigheter som går längre än de allmänna förpliktelserna enligt 10 
§. I 11 § finns den s.k. primära förhandlingsskyldigheten vilken innebär att 
arbetsgivaren före en viktig förändring i verksamheten skall ta eget initiativ 
till förhandling med arbetstagarorganisation. Enligt 12 § skall arbetsgivaren 
även i annat fall förhandla med organisationen innan han fattar eller 
verkställer ett beslut. Enligt 33 § MBL har facket tolkningsföreträde vid 
tvist om tillämning av kollektivavtal då det är frågan om ”föreskrifter om 
medbestämmanderätt för arbetstagarna” och vid tvist om ”beslut som har 
fattats med stöd därav”. För att tolkningsföreträdet skall bli tillämpligt krävs 
det dock att kollektivavtalet innehåller föreskrifter om medbestämmanderätt.  
 
Regler om samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare på 
arbetsmiljöområdet finns i 6 kap AML. Redan på början av 1940-talet växte 
olika samverkansformer fram genom kollektivavtal vilket blev förebilden 
för AML. 130  Syftet med reglerna är att främja den lokala 
skyddsverksamheten på en arbetsplats och att ge skyddsombuden, som 
företräder arbetstagarna, tillfredsställande handlingsmöjligheter i deras 
arbete för att åstadkomma en bra arbetsmiljö. I 6 kapitlet regleras bland 
annat skyddsombudens uppgifter, befogenheter och skydd mot trakasserier 
från arbetsgivaren.  
 
Enligt 6 kap. 2 § AML skall det på ett arbetsställe, som regelbundet 
sysselsätter minst fem arbetstagare, utses ett eller flera skyddsombud. 
Skyddsombuden utses av en lokal arbetstagarorganisation som är eller 
brukar vara bunden av kollektivavtal i förhållande till arbetsgivaren. Om en 
sådan organisation inte finns vid arbetsplatsen skall skyddsombudet utses av 
arbetstagarna själva. För sådana skyddsombud som utsetts av en 
organisation gäller, utöver AML:s regler, även lag (1974:358) om facklig 
förtroendemans ställning på arbetsplatsen, så länge den inte inskränker 
AML:s regler. I 6 kap. 4 § AML återfinns de grundläggande 
bestämmelserna om skyddsombudens uppgifter. Skyddsombuden skall inom 
sitt skyddsområde vaka över skyddet mot ohälsa och olycksfall samt att 
arbetsgivaren uppfyller de krav som ställs på denne vad gäller arbetsmiljön. 
Enligt praxis borde detta avse ohälsa i vid bemärkelse. ”Den grundläggande 
bestämmelsen om skyddsombudens uppgifter återfinns i 6 kap 4 §, där 
några huvudmoment i skyddsverksamheten framhålls. Skyddsombuden skall 
inom sitt skyddsområde vaka över skyddet mot ohälsa och olycksfall och 
över att arbetsgivaren uppfyller de krav som ställs på denne vad gäller 

                                                 
130 Adlercreutz 2003, s. 203 f. 
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arbetsmiljön. Här torde ohälsa i en vid bemärkelse avses, alltså även de 
anställdas psykiska hälsa.” 131

 
Skyddsombudens viktigaste och mest långtgående befogenhet är den s.k. 
stoppningsrätten som innebär att skyddsombudet övertar arbetsgivarens 
arbetsledningsfunktion. 132  Stoppningsrätten får användas i tre olika 
situationer vilka regleras i 6 kap. 7 § AML. För det första får ett 
skyddsombud stoppa arbete som innebär att ”omedelbar och allvarlig fara 
för arbetstagares liv och hälsa” om ”rättelse icke genast uppnås genom 
hänvändelse till arbetsgivaren”. För det andra kan skyddsombud stoppa 
ensamarbete ”om det är påkallat från skyddssynpunkt”. Slutligen kan 
skyddsombudet avbryta arbete som innebär ett överträdande av 
tillsynsmyndighetens förbud. I AD 1979 nr 164 uppkom frågan huruvida 
arbetstagare har rätt till lön under den tid som arbetet är avbrutit på grund av 
beslut av huvudskyddsombudet, 6 kap. 7 §. Domstolen kom fram till att man 
endast har rätt till lön såvida huvudskyddsombudet hade fog för att avbryta 
arbetet. I detta fall visade sig huvudskyddsombudets beslut vara felaktigt.  
 
Enligt 6 kap. 8 § AML skall det på ett arbetsställe där minst 50 arbetstagare 
regelbundet sysselsätts finnas en skyddskommitté, sammansatt av 
företrädare för arbetsgivaren och arbetstagarna. Även på arbetsplatser med 
färre sysselsatta skall en skyddskommitté sättas samman om någon av 
arbetstagarna begär det. 
 

3.4.2 Engelsk rätt  
Den fackliga organisationen i England (Storbritannien) är låg, ungefär 30 
procent av löntagarna. Skillnaden är dock stor mellan den offentliga och den 
privata sektorn. I England är drygt 60 procent av de offentligt anställda med 
i facket jämfört med endast 19 procent av de privatanställda. 133   Den 
engelska arbetsrätten har en stark prägel av den neoliberala 
arbetsmarknadspolitiken vilket innebär att synen på arbetsrätten är att den är 
en integrerad del av den ekonomiska politiken. Man strävar således efter 
ekonomisk effektivitet och ser fackföreningar, kollektivavtalsförhandlingar 
och kollektivavtal som hinder för denna effektivitet. Avreglering är ett 
nyckelord för neoliberalismen och fackföreningarna arbetar i motvind.134  
 
Vad gäller medbestämmande och förhandlingsrätt mellan arbetsgivare och 
arbetstagare har reglerna en utpräglad ad hoc-karatär. Det finns en frånvaro 
av permanenta arbetstagarorgan och informations- och 
förhandlingsstrukturer. 135  Engelsk rätt saknar en allmän, tvingande och 
lagstadgad skyldighet för arbetsgivaren att på eget initiativ informera och 

                                                 
131 AD 2002 nr 9.  
132 Steinberg 2004, s. 32. 
133 http://www.lo.se/home/lo/home.nsf/unidView/3F52A83932D9CE71C 
1256EF60033680B/$file/fackligorggrad02pdf.pdf, 050110, 14:33. 
134 Deakin och Morris  2001, s. 32 ff, Rönnmar 2004, s. 87. 
135 Rönnmar 2004, s. 92 f. 
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förhandla med arbetstagaren eller arbetstagarorganisationen vid förändringar 
i verksamheten. Omvänt finns det ingen rätt för den enskilde arbetstagaren 
eller arbetstagarorganisationen att påkalla ett liknande förfarande. Den 
sittande engelska regeringen har introducerat begrepp såsom 
medbestämmande, samråd och social partnership som ledmotiv för 
framtidens arbetsrätt.136

 
I Arbetsmiljöhänseende är det skyddsombuden (safety representatives) som 
skall representera arbetstagarna vid konsultation med arbetsgivaren, sektion 
2 (4) HSWA. Som ett komplement till HSWA stiftades the Safety 
Representatives and Safety Committees Regulations 1977. 137  En 
fackförening får utse ett skyddsombud, ”may appoint safety 
representatives”, således är det ingen skyldighet att ha skyddsombud på en 
arbetsplats.  Enligt HSR är det oberoende, erkända (recognized) 
fackföreningar som har rätt att utse skyddsombud, sektion 3 (1). Detta har 
kritiserats i doktrinen, eftersom det är de arbetstagare som saknar sådan som 
är i störst behov av representation.138 Till följd av en dom i EG-domstolen, 
EC Commission v. UK (1994) ändrades lagstiftningen. Domen sa att 
konsultation med enbart oberoende fackföreningar inte var tillräckligt att 
fullgöra förpliktelserna att konsultera med arbetsgivare enligt the Collective 
Dismissals and Acquired Rights Directive 139 .  Begränsningarna av att 
skyddsombudsreglera enbart skulle gälla fackföreningar stod i strid med 
ramdirektivet 140 . Till följd av detta stiftades the Health and Safety 
(Consultation with Employees) Regulations 1996.  Denna ersätter inte den 
existerande lagen utan introducerar i stället ett supplement för de 
arbetstagare som inte omfattas av HSR, exempelvis i de fall där en erkänd 
fackförening saknas.  
 
Enligt 2 (6) HSWA skall varje arbetsgivare rådgöra med skyddsombuden så 
att arbetsgivaren och arbetstagarna kan samarbeta för att utforma och 
bibehålla en god arbetsmiljö. Skyddsombuden företräder således 
arbetstagarna i sådana ärenden. Enligt sektion 4 (1) HSR skall 
skyddsombuden undersöka potentiella risker och farliga företeelser på 
arbetsplatsen. De skall utreda klagomål rörande arbetsmiljön och göra 
arbetsgivaren uppmärksam på dessa. Skyddsombuden har befogenhet att 
utföra inspektioner på arbetsplatsen minst var tredje månad samt att ta 
kopior på relevant material. Arbetsgivaren är också skyldig att inrätta en 
säkerhetskommitté på en skriftlig förfrågan från två skyddsombud. Denna 
kommitté skall granska arbetsmiljöpolicy och dess utförande på 
arbetsplatsen. Skyddsombuden är berättigade till nödvändig ledighet från 
arbetet för att utföra sitt uppdrag eller utbildning, sektion 9 (1). Enligt 
                                                 
136 Rönnmar 2004, s. 94. 
137 Härefter kallad HSR. 
138 Pitt 2004, s. 408. 
139 Rådets direktiv (98/59/EG) om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om 
kollektiva uppsägningar och rådets direktiv (2001/23/EG) om tillnärmning av 
medlemsstaternas lagstiftning om skydd för arbetstagares rättigheter vid överlåtelse av 
företag, verksamheter eller delar av företag eller verksamheter. 
140 Rådets direktiv (89/391/EEG) om åtgärder för att främja förbättringar av arbetstagarnas 
säkerhet och hälsa i arbetet. 
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sektion 5 skall skyddsombud vara tillåtna att utföra inspektioner på 
arbetsplatsen, såvida han/hon har uppmärksammat arbetsgivaren på detta 
skriftligen inom rimlig tid. Detta skall särskilt ske då det gjorts en stor 
förändring på arbetsplatsen, exempelvis en installation av nya maskiner eller 
inträffat olyckor.  
 
Enligt sektion 100 ERA skall en arbetstagare anses som osakligt uppsagd 
om han/hon varit skyddsombud och detta kan sättas i samband med 
uppsägningen. Även om det inte finns något skyddsombud på arbetsplatsen, 
skall en arbetstagare som gjort en arbetsgivare uppmärksam på 
arbetsmiljöns brister enligt ovan, anses som osakligt uppsagd. Arbetsgivaren 
måste då visa att en ”reasonable employer” skulle ha sagt upp arbetstagaren 
i en liknande situation, sektion 100 (3) ERA. Skyddsombuden har således 
ett särskilt starkt anställningsskydd (avsnitt 3.3.6.3). 
 

3.4.3 Komparation 
Den fackliga organisationsgraden är avsevärt mycket högre i Sverige 
jämfört med England. Detta medför att svenska fackföreningar i betydligt 
större utsträckning har påverkat arbetstagarnas rättigheter och 
medbestämmande. Arbetstagarorganisationer har i Sverige fungerat 
drivande i förhandlingar och banat vägen för ökat inflytande för 
arbetstagare. Detta ges framförallt uttryck i MBL, som till vissa delar är av 
tvingande natur och kan således inte avtalas bort genom kollektivavtal, 4 §.  
Häribland hittar vi förhandlingsreglerna i 11, 12 och 14 §§.  
 
I både svensk och engelsk arbetsrätt är arbetstagarna representerade av ett 
skyddsombud. Dock finns det en skyldighet att ha skyddsombud på en 
svensk arbetsplats med 5 anställda. Detta krav finns inte i engelsk rätt. I 
Sverige utses skyddsombudet av en lokal arbetstagarorganisation och om 
detta inte finns, utses han/hon av arbetstagarna själva. Även i engelsk rätt 
utses skyddsombuden av en arbetstagarorganisation. Deras arbetsuppgifter 
är mycket snarlika, de har rätt till den information och ta del av relevant 
material som behövs för deras granskning av arbetsplatsen. Emellertid finns 
en viktig skillnad mellan de svenska och engelska skyddsombudens 
befogenheter – stoppningsrätten. Svenska skyddsombud kan enligt sin 
stoppningsrätt överta arbetsgivarens arbetsledningsfunktion vid allvarliga 
faror i arbetsmiljön. Denna långtgående möjlighet till påverkan av 
arbetsmiljön saknar engelska skyddsombud. Den svenska stoppningsrätten 
har uppmärksammats även i engelsk doktrin som ett effektivt inflytande för 
arbetstagarrepresentanterna.141  
 
I England är arbetsgivaren skyldig att inrätta en säkerhetskommitté på 
inrådan av två skyddsombud. Motsvarande finns i svensk rätt genom en 
skyddskommitté vilken är ett obligatorium på arbetsplatser med mer än 50 
regelbundet sysselsatta. Denna tvingande karaktär saknar engelsk rätt.  

                                                 
141 James och Walters 1999, s. 94. 
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3.5 Tillsyn av arbetsmiljön och sanktioner 
vid överträdelse av 
arbetsmiljöregleringen 

3.5.1 Svensk rätt 
Arbetarskyddsstyrelsen och Arbetsmiljöinspektionen ombildades i januari 
2001 till en myndighet, Arbetsmiljöverket.142 Myndigheten utövar tillsyn av 
lagstiftningen i arbetsmiljö- och arbetstidsfrågor och tillämpningen av dessa 
regelsystem i arbetslivet. Vidare har verket tillsynsuppgifter vad avser 
tobakslagen, miljöbalken (de delar som rör arbetslivet) och regler om 
kemiska ämnen och biotekniska produkter (ingår numera i miljöbalken).143 
Tillsynen av fartygsarbete, både civila fartyg och örlogsfartyg, utövas av 
Sjöfartsverket. Inom verket utförs tillsynsarbetet av sjöfartsinspektionen.144

 
I 7 kap. AML finns de grundläggande reglerna om vilka befogenheter som 
Arbetsmiljöverket har. Enligt 3 § har myndigheten rätt att på begäran få de 
upplysningar och handlingar som den behöver för tillsynen. Det har också 
rätt att få ut prov och att få undersökningar gjorda, 4 §. Den regionala 
tillsynen av arbetsmiljön utförs av inspektörer från Arbetsmiljöverket. Dessa 
skall kontrollera att AML och Arbetsmiljöverkets föreskrifter följs och att 
arbetsgivaren bedriver ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete. 
Vid inspektion kontrolleras verksamheten utifrån ett helhetsperspektiv där 
man ser till de eventuella risker som förekommer. Detta omfattar fysiska, 
psykiska och sociala risker. Arbetsmiljöverket gör ett urval av vilka 
arbetsplatser som skall inspekteras genom att se till de ställen där risken för 
ohälsa eller olyckor bedöms vara som störst.145  
 
Om Arbetsmiljöverket vid sin tillsynsverksamhet eller på annat sätt får reda 
på att en arbetsgivare bryter mot lagen eller mot en föreskrift, som 
regeringen, Arbetsmiljöverket eller Arbetarskyddsstyrelsen utfärdat med 
stöd av lagen, skall verket se till att bristerna rättas till. Enligt 7 kap. 7 § 
AML får Arbetsmiljöverket gentemot den som har skyddsansvar meddela 
föreläggande eller förbud med stöd av att lagen skall efterlevas. 
Föreläggandena och förbuden kan förenas med vite. Arbetsmiljöverkets 
beslut kan överklagas. Om den instans som prövar ärendet anser att de 
behöver få ett mer fylligt underlag till beslut kan de begära ett yttrande från 
Arbetsmiljöverket. Yttrandet skall innehålla aktuella författningstexter som 

                                                 
142 Prop. 1999/2000:141. 
143 Günzel och Zanderin 2003, s. 52. 
144 Närmare bestämmelser om tillsynen av fartyg finns i fartygssäkerhetslagen (2003:364) 
och i 7 kap. 13 § AML. 
145 http://www.av.se/inspektion/default.shtm, 041115, 15:31 
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beslutet grundar sig på och Arbetsmiljöverkets samlade bedömning i 
frågan.146  
 

3.5.2 Engelsk rätt 
Tillsynen över att arbetsmiljölagstiftningen efterlevs och tillämpas på 
arbetsplatser av HSC, HSE och lokala myndigheter. 147  HSC inrättades i 
direkt anslutning till HSWA:s tillkomst. Det är ett trepartsorgan med 
företrädare från staten och arbetsmarkandsparterna, lokala myndigheter och 
konsumentintresse. HSC har till uppgift att ansvara för utvecklingen och 
tillämpningen av lagstiftningen samt att informera, rådge och initiera 
forskning på området. HSC utfärdar Codes of Practise.148  
 
HSE är den verkställande myndigheten med ansvar för att gällande lagar 
tillämpas, sektion 18(1) HSWA. Den ansvarar för inspektionsverksamheten 
och utbildar även inspektörerna. Inom vissa arbetsmarknadssektorer 
ombesörjs tillsynen av lokala myndigheter, men även här står HSE för 
utbildningen. I sektion 20 HSWA finns en utförlig beskrivning över 
inspektörens arbetsuppgifter och befogenheter. Inspektörernas uppgift är att, 
mot bakgrund av relevant lagstiftning, utöva inspektion på arbetsplatsen. 
Inspektörerna har befogenhet att tillträda de ställen han/hon behöver för att 
fullfölja sitt uppdrag. Uppdraget omfattar exempelvis rätten att ta fotografier 
och göra inspelningar i den utsträckning som inspektören anser är 
nödvändigt, ta prover och ställa frågor till personalen. 
 
En inspektör som finner att bestämmelserna i HSWA är överträdda, kan 
enligt sektion 21, meddela ett ”förbättringsmeddelande” eller föreläggande 
(improvement notice) till personen som gjort överträdelsen enligt den 
aktuella lagen. Överträdelsen skall specificeras med orsakerna som utger 
försummelsen och skall kräva förbättring. En arbetsgivare som fått ett 
föreläggande mot sig har rätt att överklaga till en employment tribunal149. 
Föreläggandet är suspenderat tills överklagan har blivit behandlat.  
 
Vidare kan även en starkare åtgärd, ett förbud (prohibition notice), delas ut 
enligt sektion 22. Ett förbud utges om en person utsätts för en allvarlig risk 
eller riskerar att utsättas för en sådan. Liksom vid ett föreläggande, skall 
inspektören vid förbud specificera de orsaker som utgör försummelsen. 
Skillnaden är att vid ett förbud kan inspektören förvägra de aktiviteterna 
som föranlett förbudet under utredningen om han menar att det utgör en 
allvarlig risk för en persons hälsa och säkerhet. Det är inte nödvändigt att 
det föreligger en kränkning av någon bestämmelse i lagstiftningen, endast 

                                                 
146 http://www.av.se/inspektion/overklagande.shtm, 041126, 11:24 
147 http://www.hse.gov.uk/spd/spdwkpl.htm, 041015, 12:44 
148 http://www.hse.gov.uk/pubns/ohsingb.pdf, 041125, 11:06 
149 En ”Employment tribunal” är en vanligen sammansatta av tre medlemmar: en solicitor 
eller barrister och två parter från industrin. (en från varje sida). Ett beslut från en 
Employment tribunal kan överklagas till the Employment Appeal Tribunal (EAT). (Pitt 
2004, s. 13 f). 
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en risk för att någon kan skadas räcker. Precis som vid ett föreläggande, 
skall viss information specificeras skriftligen till arbetsgivaren. Även ett 
förbud kan överklagas av arbetsgivaren. Men till skillnad från ett 
föreläggande, upphävs inte förbudet under domstolens behandling.150

 

3.5.3 Komparation  
I Sverige och England fungerar tillsynen av arbetsmiljön på ett liknande 
sätt. Tillsynen utgörs av Arbetsmiljöverket respektive HSC/HSE. I både 
Sverige och England finns lokala kontor som utför arbetet i regionen. Deras 
befogenheter regleras i AML respektive HSWA. Arbetsmiljöverket ger ut 
föreskrifter som skall följas av arbetsgivare.  Motsvarande i England är de 
Codes of Practise som ges ut av HSC. Både Arbetsmiljöverkets föreskrifter 
och HSC:s Codes of Practise är enklare att ändra än lagar stiftade av 
riksdag/parlament. Detta är en fördel när man skall skydda arbetsmiljön. En 
annan likhet mellan tillsynsmyndigheterna är att de har befogenhet att 
meddela föreläggande eller förbud så att arbetsmiljöregleringen följs. 
Arbetsmiljöverket kan dock även utdöma vite, vilket är en befogenhet som 
de engelska myndigheterna saknar. Tillsynen på arbetsplatserna sköts av 
myndigheternas inspektörer.  
  

3.6 Påföljder vid arbetsgivarens 
arbetsmiljöbrott 

3.6.1 Svensk rätt 
 
Enligt 8 kap. 1 § AML skall den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter 
mot ett föreläggande eller ett förbud, som meddelats med stöd av 7 kap. 7-9 
§§, dömas till böter eller fängelse i högst ett år. Detta gäller dock inte om 
föreläggandet eller förbudet har förenats med vite. Detta ger uttryck för den 
allmänna principen att det för samma gärning inte kan utdömas både straff 
och vite. Om en föreskrift är belagd med direkt straffsanktion bör i första 
hand denna sanktionsform användas. Dock kan tillsynsmyndigheten 
meddela föreläggande eller förbud även när det gäller ett förfarande som i 
och för sig täcks av en direkt straffsanktionerad föreskrift. Ett skäl för att en 
sådan åtgärd kan vara att det behöver klargöras att förfarandet är otillåtet 
eller att vitet behöver sättas ut. Vid en eventuell överträdelse av föreskriften 
kan således medföra en påföljd enligt 8 kap. 1 §.  En direkt straffsanktion 
kan inte komma i fråga för en överträdelse som hänför sig till tid då 
förfarandet har omfattats av ett särskilt meddelat föreläggande eller 
förbud.151

 

                                                 
150 Pitt 2004, s. 407. 
151 Prop. 1981/82:154 s. 74. 
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Regeringen eller, efter regeringens bestämmelse, Arbetsmiljöverket, får 
enligt 8 kap. 5 § AML föreskriva att en särskild sanktionsavgift skall betalas 
om en överträdelse har skett av en föreskrift som meddelats med stöd av 
bemyndigande av något avseende som anges i 4 kap. 1-3 eller 8 §§ 1 st. En 
sådan föreskrift skall ange hur avgiften beräknas för olika slag av 
överträdelser. Avgiftsbeloppet skall kunna fastställas direkt med ledning av 
den angivna beräkningsgrunden. Avgiften skall lägst vara 1000 kronor och 
högst 100 000 kronor. Sanktionsavgiften är en sorts konstruktion med strikt 
ansvar där avgifter kan påföras den verksamhet där överträdelsen skedde. I 
motsats till vad som gäller vid utkrävande av straffansvar, behövs inte 
någon utredning om var inom företaget vårdslösheten ligger för att 
sanktionsavgift skall kunna utdömas.152  
 

3.6.2 Engelsk rätt 
En inspektör (se avsnitt 4.4.2) kan initiera en straffrättslig process om det 
har skett en arbetsgivare har brutit mot ett föreläggande eller förbud. Ett 
sådant åtal kan resultera i böter eller, det mycket ovanliga, fängelse. År 
1994/95 utfärdade HSE 10 751 föreläggande och förbud, 1 789 av dessa 
fördes upp till domstol.153  
 
Under tidigt 1990-tal introducerade det brittiska parlamentet ett maximalt 
bötesbelopp på £ 20 000 för överträdelse av de generella skyldigheterna 
under sektion 2-6 HSWA. 154  I rättsfallet R v. Howe & Son (Engineers) 
Ltd155 från the Court of Appeal summerade domstolen några viktiga faktorer 
som skall beaktas av en domstol. Vid ett avgörande av överträdelsens 
utsträckning, måste domstolen avgöra hur långt från lagstiftningens mål 
överträdelsen är. Domstolen måste vidare se om det finns några försvårande 
omständigheter inbegripet misslyckande att fästa avseende till varningar 
eller en avsiktlig försummelse av arbetsmiljölagstiftningen med ett 
vinstsyfte. Allmänt sätt anses ett dödsfall som en följd av kriminell handling 
som en försvårande omständighet till arbetsmiljöbrottet.156

 
Domstolen måste även ta hänsyn till förmildrande omständigheter såsom ett 
snabbt ansvarspåtagande och erkännande, åtgärder för att reparera bristerna 
efter att de kom till den tilltalades kännedom och ett förflutet med god 
säkerhet på arbetsmiljöområdet. Utöver detta skall domstolen beakta att 
företagets skyldighet att följa lagstiftningen är densamma för stora såväl 
som små företag. Straffet skall avspegla den allmänna oron för onödig 
förlust av liv, omfattningen av överträdelsen eller överträdelserna oavsett 
om det var en enstaka händelse eller sådana som återkom över en period. 
Slutligen skall domstolen beakta hur straffet påverkar den tilltalade och dess 

                                                 
152 Prop. 1993/94:186 s. 49. 
153 http://www.eurofound.eu.int/emire/UNITED%20KINGDOM/HEALTHANDSAFETY-
EN.html, 041203, 14:15 
154 Howes 2003, s. 103. 
155 [1999] 2 Cr.App.R.(S)37. 
156 Howes 2003, s. 103 f.  
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företag. Det sista utgör det mest väsentliga faktorn. Böterna som utdöms 
måste vara så stora att företagets ledning och ägare uppmärksamma på 
arbetsmiljöbrottet. Detta för att öka säkerheten för arbetstagare och andra 
personer som kan tänkas påverkas negativt. Inför domstolsförhandlingarna 
är företaget rekommenderat att bifoga företagets räkenskaper till domstol 
och kärande. Om detta inte görs antar domstolen att företaget är i stånd att 
betala de böter som utdöms. Domstolen accepterade dock i R v. Howe & 
Son att böterna inte får vara så stora att företaget riskerar att gå i konkurs.157                        
                                 

3.6.3 Komparation 
I både svensk och engelsk lagstiftning kan föreläggande eller förbud 
meddelas med stöd av AML respektive HSWA. I svensk rätt kan dessa 
förenas med vite. Denna möjlighet saknas i engelsk rätt. I såväl svensk som 
engelsk rätt är en överträdelse av regelverket straffsanktionerat och kan leda 
till böter eller, som sista utväg, fängelse. En skillnad är dock att regeringen 
eller Arbetsmiljöverket i Sverige kan förskriva om en särskild 
sanktionsavgift för överträdelse skall betalas ut. Denna är relativt hög, 
maximalt 100 000 kr. I England måste man däremot driva processen i 
domstol.  

                                                 
157 Howes 2003, s. 104. 
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4 Arbetsmiljö och stress – ett 
praktiskt exempel  

4.1  Vad är stress? 
En stressfylld arbetsplats utgör inte någon god arbetsmiljö. Detta är ett 
problem som alltmer uppmärksammas, inte minst på grund av att alltfler 
människor ”går in i väggen” och drabbas av psykosomatiska sjukdomar. Jag 
ska nu i följande avsnitt redogöra för stress i kombination med gällande 
arbetsmiljöreglering.  
 
Ordet stress kommer från engelska och betyder ordagrant belastning, press, 
tryck. Begreppet stress lanserades av den ungersk-kanadensiska fysiologen 
Hans Seyle. Han beskrev ett stereotypt reaktionsmönster som kunde iakttas 
hos djur utsatta för extrema yttre påfrestningar såsom hetta, köld och 
smärtstimulering. Seyle menade att detta reaktionsmönster fanns 
inprogrammerat i organismen och kunde utlösas icke-specifikt av många 
olika skadliga stimuli. 158  Stress betecknades således som en 
psykofysiologisk reaktion på yttre belastning och var summan av de 
reaktioner som uppkommer vid en hotfull situation och som sammantaget 
innebär att organismen mobiliserar extra energi för att möta denna situation. 
Man kan med andra ord säga att stress är en ändamålsenlig reaktion som ger 
oss extra kraft, exempelvis för att springa fortare, lyfta tyngre saker eller bli 
bättre på att slåss och därmed öka chansen för överlevnad.  Denna reaktion 
finns hos alla organismer och har utvecklats för att anpassa individen till en 
förändrad situation som kräver extra ansträngning.159  
 
Ordet ”stress” är idag ett begrepp som används för bl. a. hög 
arbetsbelastning, tidsbrist och jäkt. Man brukar tala om positiv och negativ 
stress. Positiv är den stress som är måttlig, stimulerande och som hjälper oss 
att nå mål, negativ stress är den som däremot uppstår i situationer som vi 
inte kan påverka och hantera vilket i det långa loppet är farlig för vår hälsa. 
Negativ stress definieras som den fysiologiska påfrestning som individen 
utsätts för när krav och förväntningar inte går ihop och pressen blir för stor. 
I det moderna samhället kan det vara svårt att bedöma om stress i en viss 
situation är bra eller dålig.160  
 
Det är vanligt förekommande att det utvecklas stress på arbetsplatser. 
Depression och oro är de vanligaste effekterna av en stressfylld arbetsmiljö. 
I Storbritannien uppges tjugo procent161 vara påverkade av dessa symtom 

                                                 
158 Johansson 1991, s. 122. 
159 Zanderin 1997, s. 119. 
160 Arbetsmiljöverket, IAM012, 2001:2, s. 10.  
161 Cooper och Robertson 2003, s. 2. 
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jämfört med 8 procent av männen och 14 procent av kvinnorna av de 
sysselsatta i Sverige.162

 
Att arbeta i en stressfylld miljö ökar risken för både fysisk och psykisk 
sjukdom och även arbetsrelaterade olyckor och skador. Väldokumenterad 
forskning stöder ett kausalt samband mellan arbetsförhållanden, såväl 
psykisk som fysisk, och individuell hälsa och välmående med stressrelaterad 
sjukdom.163  
 
Arbetsrelaterad stress har definierats av forskare som ”a negatively 
perceived quality which as a result of inadequate coping with sources of 
stress, has negative mental and physical health consequences”. Det finns 
två element i denna definition, först att källan till stress måste vara 
”negatively perceived” och för det andra, att individen måste visa 
”inadequate coping”. Detta innebär att stresskällan skall uppfattas negativt 
och vara ett resultat av en otillräcklighetskänsla. Erfarenheten av stress är 
subjektiv och kan variera individuellt. Om en källa till stress uppfattas 
positivt, exempelvis som ett steg som skall övervinnas, kommer individen 
inte att uppleva negativa följder. Däremot kommer vissa individer att 
uppfatta hindret negativt och är därmed mer benägna att utveckla negativ 
stress.164   
 

4.2 Lagstiftning och reglering rörande 
stress  

4.2.1 Allmänt om gemenskapslagstiftning  
EU har alltmer uppmärksammat stress på arbetsplatser som ett problem. I 
EG-fördraget artikel 136, fastställs det bl.a. att gemenskapens och 
medlemsstaternas mål skall vara att förbättra levnads- och arbetsvillkoren. I 
olika handlingsprogram som har genomförts på arbetsmiljöområdet sedan 
1978 har tre kriterier fastställts. Dessa innebär att arbetsvillkoren skall 
förbättras genom ökad säkerhet och respekt för hälsokrav i organisationen 
av arbetet, förbättring av kunskaperna kring riskfaktorerna samt att 
människors inställning till hälsa och säkerhet förbättras. Sedan 1978 har 
kommissionen genomfört fem på varandra följande EU-program, där det 
senaste är gemenskapens arbetsmiljöstrategi (2002-2006) 165 . Den tar sin 
utgångspunkt i förändringar i arbetslivet, dvs., att kvinnor har börjat 
förvärvsarbeta, att befolkningen i arbetsför ålder blir allt äldre, att 
anställningsformerna förändras och att de sociala riskerna ökar. Med sociala 
risker menas just stress, depressioner, trakasserier och våld.   
 

                                                 
162 http://www.av.se/statistik/dok/0000287.pdf. 041102 14:34. 
163 Clarke och Cooper 2004, s. 1. 
164 Ibid. s. 8. 
165 http://www.europa.eu.int/scadplus/leg/sv/cha/c11147.htm, 041107, 13:51. 
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4.2.2 Framework agreement on work-related 
stress 

 
“Stress is a concern for both employers and workers. Approximately 28% of 
European Union workers report work-related stress each year. The 
agreement we signed today aims at addressing these problems in order to 
improve well-being of workers and increase companies’ efficiency”166  

 
Uttalandet ovan gjordes i oktober 2004 då EU:s sociala parter167 signerade 
en överenskommelse angående arbetsrelaterad stress, Framework agreement 
on work-related stress168. Överenskommelsen har slutits i kontexten av de 
sociala parternas nuvarande 2003-05 arbetsprogram 169  och kommer att 
implementeras frivilligt. Således är det inte tänkt att det skall implementeras 
genom ett EU-direktiv. Den strävar efter att etablera ett nätverk av 
representanter från arbetstagar- och arbetsgivarsidan. Dessa skall arbeta 
tillsammans för att förebygga, identifiera och bekämpa stress på 
arbetsplatser. Överenskommelsen noterar att stress kan potentiellt påverka 
alla arbetsplatser och alla arbetstagare, oavsett företagets storlek, 
arbetsområde och anställningsform. Om man bemästrar stressen på 
arbetsplatsen, kan hälsa och säkerhet förbättras vilket resulterar i ekonomisk 
och social vinning för företagen, arbetstagarna och samhället i stort.170  
 
EU:s sociala parter definierar arbetsrelaterad stress som ”a state which is 
accompanied by physical, psychological or social complaints or 
dysfunctions and which results from individuals feelings unable to bridge a 
gap with the requirements or expectations places on them”. Stressen kan 
orsakas av faktorer såsom arbetets innehåll, arbetsorganisation, arbetsmiljö 
och dålig kommunikation. Vidare statuerar överenskommelsen att individer 
har en varierad toleransnivå för stress och kan reagerar olika även beroende 
på vilken del i livet man befinner sig. För vissa kan tillfällig stress utgöra 
något positivt. Parterna framhåller att stress inte är en sjukdom men 
långvarig exponering av stress kan minska effektiviteten och orsaka dålig 
hälsa.  
 
Överenskommelsen innehåller även en icke uttömmande lista av möjliga 
indikationer på en stressig arbetsmiljö. De exempel som ges är hög frånvaro 
från arbetet, personalomsättning, frekventa konflikter mellan arbetstagare 
och klagomål. Nätverket ger också en del exempel på faktorer som kan 
undersökas vid stressanalys.171 Om stress på arbetsplatsen har identifierats, 
måste arbetsgivaren vidta åtgärder för att förhindra, eliminera eller 
                                                 
166 http://www.etuc.org/en/index.cfm?target=/EN/Press/releases/colbargain/ 
0810StressEN.cfm 041107, 13:28. 
167 ETUC, EUROCADRES/CEC, UNICE, UEAPME och CEEP.  
168 http://europa.eu.int/comm/employment_social/news/2004/oct/stress_agreement_en.pdf, 
041105, 11:19. 
169 EU0212206F. 
170 http://www.eiro.eurofound.ie/2004/10/feature/eu0410206f.html, 041105, 11:16. 
171 Se punkt 4 i överenskommelsen.  
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förminska den. Detta skall ske tillsammans med arbetstagarna eller deras 
representanter. Vidare sägs det att arbetsgivare han en skyldighet att skydda 
arbetstagares hälsa och säkerhet i enlighet med 1989 års ramdirektiv172 . 
Även åtgärder för stressprevention räknas upp, såväl individuella som 
kollektiva. Det föreslås att, när det är nödvändigt, skall extern expertis kallas 
in i enighet med EU-rättslig och nationell lagstiftning.  
 

4.2.3 Svensk rätt 
I ett land där allt fler människor ”går in i väggen”, blir utbrända och mår 
psykiskt dåligt av sin arbetssituation, utpekas stress på arbetsplatsen ofta 
som syndabock. Lagstiftningen i Sverige har dock inte fokuserat på stress 
såsom ett centralt begrepp. Det nämns exempelvis inte precist i lagtext. 
Däremot berörs det i förarbete och i föreskrifter från Arbetsmiljöverket, om 
än i en förhållandevis liten omfattning. Utfallet från rättspraxis rörande 
arbetsmiljö är mager, i det närmsta obefintligt.  
 
I AML nämns inte stress uttryckligen som en riskfaktor för att hota en god 
arbetsmiljö. I motiven173  till AML säger utredningen att hälsobegreppet, 
sedan den föregående arbetarskyddslagens tillkomst, har genomgått en 
förändring. Redan på 1970-talets slut menade man således att fokus inte 
enbart låg på en renodlad medicinsk syn på arbetsplatsens hälsorisker utan 
även en psykologisk och social arbetsmiljö var viktig. Det som nämns i 
sammanhanget är livsvilja, motivation till arbetet och utveckling av den 
egna identiteten. I propositionen berörs stress kortfattat då utredningen 
konstaterar att frågor om arbetets psykologiska och sociala innehåll även bör 
omfattas av lagstiftningen. ”Arbetsmiljöproblem som i hög grad påkallar 
uppmärksamhet är de upplevelser av t.ex. monotoni, stress, social isolering 
etc. som många moderna arbetsformer kan ge upphov till.” 174  Vid 
ändringen av AML och vid tillkomsten av ändamålsparagrafen framhålls 
stress i förarbeten175 men inte i lagtexten. Det goda arbetet betonas.  
 
Arbetsmiljökommissionens kartläggning bekräftar att de psykosociala 
faktorerna spelar en stor roll för många olika slag av arbetsrelaterad ohälsa. 
Psykisk stress och psykisk belastning samt sociala faktorer som brist på 
socialt stöd eller kamratskap nämns som riskfaktorer i arbetsmiljön som kan 
bidra till hjärtinfarkt. Utredningen menar att för att undvika överutnyttjande, 
utbrändhet och stress är en bra arbetsorganisation en av förutsättningarna. 
En bra arbetsorganisation är å sin sida, att arbetet ger variation, social 
kontakt, möjlighet till samarbete och sammanhang. Det skall eftersträvas att 
arbetsförhållandena ger möjlighet till personlig och yrkesmässig utveckling, 
självbestämmande och yrkesmässigt ansvar. Dessutom skall ensamarbete 

                                                 
172 rådets direktiv (89/391/EEG) om åtgärder för att främja förbättringar av arbetstagarnas 
säkerhet och hälsa i arbetet. Se även avsnitt 2.3. 
173 Prop. 1976/77:149. 
174 Ibid. s. 59. 
175 Prop. 1990/91:140 s. 33. 
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undvikas, inte enbart ur skyddssynpunkt, utan även för att främja den trivsel 
som arbetskamrater ger.176

 
Arbetsmiljön regleras, förutom i lagstiftning och föreskrifter, även i 
kollektivavtal. LO, med 16 fackförbund som medlemmar, har gjort en 
sammanställning av deras samlade vilja i kollektivavtal. Där finns bland 
annat en formulerad ambition, att alla människor skall ha en rätt att vara 
friska hela sitt yrkesliv. Därför skall kampen mot ohälsa intensifieras genom 
att rätten till företagshälsovård skrivs in i kollektivavtalen. Fackets 
inflytande över bemanning och rehabilitering skall bli bättre och 
branschanpassas. Vidare skall skyddsombuden få utbildning. Sammantaget 
skall detta göra att stress och fel bemanning minskas.177  
 
Av motiven till AML kan man således utläsa att lagen omfattar stress på 
arbetsplatsen. Stressrelaterade sjukdomar som man åsamkats på 
arbetsplatsen kan räknas som arbetsskada och kan ge rätt till sjuklön, 
sjukpenning och arbetsskadersättning. En arbetstagares sjukdom är inte en 
saklig grund för uppsägning. Således måste först rehabiliterings- och 
omplaceringsmöjligheterna uttömmas. 
 
Svensk domstolspraxis uppvisar ett magert resultat angående psykosocial 
arbetsmiljö, dit exempelvis stress hör. Vid dags datum finns inte någon 
praxis från Arbetsdomstolen där problematiken kring arbetsmiljö och stress 
förs fram nämnvärt. Det finns emellertid rättsfall som behandlar 
skadeståndskrav enligt AFL. 178  Avsaknaden av rättspraxis torde vara 
resultatet av arbetsgivarens långtgående skyldigheter till rehabilitering och 
omplacering innan en arbetstagare exempelvis blir uppsagd. Det finns också 
en förhandlingsskyldighet enligt MBL vilket medför att parter i stor 
utsträckning förliks på vägen. I en dom från Linköpings tingsrätt179  utreds 
emellertid en polisstations stressfyllda arbetsmiljö och frågan huruvida 
arbetsgivaren är ansvarig enligt 3 kap. 10 § BrB och 3 kap. 8 § BrB. Åtalet 
ogillades av domstolen. Den slutsats man kan dra av domen är att stress 
åberopades som ett arbetsmiljöbrott vilket inledningsvis konstaterades av 
tingsrätten. Enligt domstolen kunde detta betecknas som ett specialfall av 
vållande till kroppsskada. Ett läkarintyg som visade att den stressfyllda 
arbetssituation för två medarbetare hade orsakat ohälsa godtogs.  
 
Eftersom den psykiska arbetsmiljön omfattas av AML har arbetsgivaren ett 
ansvar att verka förebyggande så att inte skador uppkommer. Genom detta 
aktualiseras och skyddsombudens granskning och möjlighet att stoppa 
arbete (avsnitt 3.4.1). Vidare är arbetsgivaren skyldig att vid sjukdom 
medverka till rehabilitering av arbetstagaren (avsnitt 3.3.2.1). Även 
psykiska sjukdomar till följd av arbetsmiljön omfattas av sjukförsäkringen 
och arbetsskadeförsäkringen. Därmed är en arbetstagare som blivit sjuk pga. 

                                                 
176 Prop. 1990/91:140 s. 37. 
177 http://www.lo.se/home/lo/home.nsf/unidView/67B71E54FACAA289C1256E 
4E0050F0C6, 041104, 09:56. 
178 Se exempelvis RÅ 1995 not 332. 
179 2000-03-08, Mål nr. B 450-99. 
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den stressfyllda arbetsmiljön berättigad till sjuklön, sjukpenning eller 
arbetsskadeersättning (avsnitt 3.3.3).  
 
Om en arbetstagare inte klarar av en viss situation på arbetet kan 
omplacering bli aktuellt och som allra sista utväg uppsägning (avsnitt 
3.3.2.2). Dock kan stress som klassificeras som arbetsskada inte vara en 
saklig grund för uppsägning såvida det inte finns någon förutsättning för 
omplacering eller att arbetstagaren kan bli frisk och fortsätta arbeta.  
 
Tillsynen av arbetsmiljön görs av Arbetsmiljöverket (avsnitt 3.5.1). Precis 
som vid fysiska arbetsmiljöbrott, kan Arbetsmiljöverket vid stressrelaterade 
risker, meddela föreläggande och förbud för att AML skall efterlevas. Om 
arbetsgivaren inte följer Arbetsmiljöverkets tillrättavisning, kan denne 
dömas till böter eller, i yttersta fall, fängelse (avsnitt 3.3.1). 
Arbetsmiljöverket har de senast åren fokuserat alltmer på stress.180

 

4.2.4 Engelsk rätt 
Även i Storbritannien har många faktorer de senaste åren bidragit till att 
göra livet alltmer stressfyllt än det var tidigare. Under 1980-talet 
utvecklades det man brukar kalla ”the enterprise culture”, dvs., 
företagskulturen, vilket förändrade Storbritanniens ekonomi. Snart 
upptäcktes dock baksidan av myntet: stor arbetslöshet, större 
arbetsbelastning, längre arbetstid, osäkerhet vad gäller jobben och en ökad 
press när arbetet inkräktade alltmer på privat- och familjeliv.181 Earnshaw 
och Cooper beskriver den alltmer stressfyllda arbetsmiljön: ”stress had 
found a firm place in our modern business vocabulary alongside ‘junk 
bonds’, ‘e-mail’, and ‘golden parachutes’. 182  De flesta arbetsgivare har 
länge varit medvetna om att de kan bli stämda av sina arbetstagare som har 
blivit skadade på arbetsplatsen eller fått en arbetsrelaterad sjukdom, dvs., 
skador pga. den fysiska arbetsmiljön. Om domstolen finner att en 
arbetsgivare har försummat sin plikt att förebygga olyckor, har arbetstagaren 
rätt till kompensation. Earnshaw och Cooper menar att det är först relativt 
nyligen som det har gått upp för arbetsgivare att de även kan bli stämda för 
stressrelaterade olyckor och psykiska sjukdomar.183  
 
Utvecklingen av ett skydd mot arbetsrelaterad stress företräds av common 
law snarare än av statutory law. I stresshänseende är det arbetsgivarens 
allmänna skyldigheter enligt principen duty of care som aktualiseras (avsnitt 
3.3.6.1) och således inte HSWA. Arbetsgivaren har således en allmän 
skyldighet att verka för en god psykosocial arbetsmiljö enligt 
skyddsansvaret. Det ledande rättsfallet är Walker v. Northumberland County 
Council.184 Fallet rör socialarbetaren Walker som har fått två på varandra 

                                                 
180 Se exempelvis http://www.av.se/publikationer/broschyrer/adi/adi554.pdf, 041214, 12:22 
181 Earnshaw och Cooper 2001, s. 1. 
182 Ibid. 
183 Ibid. s. 35.  
184 [1995] IRLR 35. 

 46

http://www.av.se/publikationer/broschyrer/adi/adi554.pdf


följande mentala sammanbrott vilka han själv sätter i samband med en 
stressfylld arbetsmiljö. Domstolen tar upp frågan om arbetsgivare har ett 
allmänt ansvar att skydda arbetstagare gentemot psykiska skador som 
orsakats av arbetet. Domare Colman redogjorde för vad det allmänna 
skyddsansvaret innebär. ”It is clear law that an employer has a duty to 
provide his employee with a reasonably safe system of work and to take 
reasonable steps to protect him from risks which are reasonably 
foreseeable. Whereas the law on the extent of this duty has developed almost 
exclusively in cases involving physical injury to the employee as distinct 
from injury to his mental health, there is no logical reason why risk of 
psychiatric damage should be excluded from the scope of an employer’s 
duty of care...” 

 
Domslutet i Walker-fallet innebär emellertid inte att arbetsgivare alltid i 
engelsk rätt är ansvarig för effekterna av dålig arbetsmiljö såsom stress. Den 
allmänna riktlinjen är ”the reasonable employer” vilket innebär att 
domstolen kommer att väga den eventuella olycksrisken mot kostnaden och 
de praktiska möjligheterna av preventiva åtgärder, dvs., en form av 
proportionalitetsprincip.185 Stress kan uppkomma av för stor arbetsbörda. I 
Johnstone v. Bloomsbury Health Authority186 slog domstolen fast att en för 
lång arbetsdag kan strida mot skyddsansvaret även om anställningsavtalet 
statuerar något annat (avsnitt 3.3.6.1). 
 
Frågan har också uppkommit huruvida en arbetsgivare är ansvarig för post-
traumatiska stressproblem. Detta innebär att någon exempelvis mår psykiskt 
dåligt efter att ha blivit vittne till en arbetsplatsolycka som arbetsgivaren var 
ansvarig för. I White v. Chief Constable of South Yorkshire Police187 led 
poliskonstaplar av post-traumatisk stress till en följd av en incident då en 
arbetskollega gjort sig skyldig till personskador samt ett dödsfall på grund 
av försummelse. Arbetsgivaren var ansvarig för försummelsen (vicariously 
liable). The House of Lords avslog talan på grunden att klagande var 
andrahandsoffer vilka föll utanför den normala kategorin av omfattade.  
 
Stress som arbetsmiljöskada regleras således främst genom rättsprincipen 
om arbetsgivarens skyddsansvar, duty of care (avsnitt 3.3.6.1). Man utgår 
här från ”the reasonable employer” och vad en sådan skulle ha gjort i en 
liknande situation. Däremot har arbetsgivaren ingen skyldighet till 
rehabilitering eller omplacering vid en uppkommen arbetsskada. Om en 
arbetstagare exempelvis ”går in i väggen” pga. stress på arbetet, kan 
han/hon få sick pay eller incapacity benefit. Det finns däremot inte någon 
speciell reglering rörande ersättning vid arbetsskador. (avsnitt 3.3.7) Vid en 
längre sjukfrånvaro kan således uppsägning aktualiseras eftersom detta 
utgör en sakig grund. 
 
De engelska skyddsombuden skall representera arbetstagarna vid 
konsultation med arbetsgivaren (avsnitt 3.4.2). Detta gäller även i 
                                                 
185 Deakin och Morris 2001, s. 320. 
186 [1991] ICR 269. [1991] IRLR 135. 
187 [1999] IRLR 110. 
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stresshänseende. Om arbetstagarna anser att arbetsmiljön är alltför 
stressfylld skall de göra arbetsgivaren medveten härom. En inspektör kan 
initiera en straffrättslig process om en arbetsgivare brutit mot ett 
föreläggande eller förbud som utdelats. I stresshänseende blir detta dock 
sällan aktuellt. Detta beror på att föreläggande och förbud endast kan delas 
ut om arbetsgivaren brutit mot lagstiftningen. Eftersom det inte finns någon 
speciell sådan inom stressområdet blir detta således inte aktuellt. Däremot 
kan en enskild arbetstagare som menar att arbetsgivaren brutit mot sitt 
skyddsansvar enligt common law, föra en skadeståndstalan i domstol. Här 
torde en arbetstagare ha goda möjligheter att lyckas. 
 
Tillsynen av arbetsplatserna utförs av HSC, HSE och lokala myndigheter 
(avsnitt 3.5.2). De har ansvar för att lagstiftningen såsom HSWA följs. 
Eftersom denna inte innehåller bestämmelser om den psykiska arbetsmiljön 
kan de inte kontrollera stressfyllda arbetsplatser på detta sätt. Däremot görs 
rapporter och undersökningar angående stress och stressprevention på 
arbetsplatser.188 Dessa innehåller bl.a. råd och tips till arbetsgivare hur de 
skall medverka till en god arbetsmiljö utan stress. Inspektörer kan utfärda 
föreläggande och förbud för att lagstiftningen som finns inom området skall 
följas (avsnitt 3.5.2).  
 

4.3 Komparation 
I Sverige har stressproblematiken framförallt lyfts fram av myndigheter som 
Arbetsmiljöverket, medan lagstiftaren inte direkt har problematiserat det i 
utredningar till lagen. Dock kan man uttyda att lagstiftarens intention har 
varit att arbetsgivaren, liksom för den fysiska arbetsmiljön, skall ha ett 
ansvar för den psykiska arbetsmiljön. Även i England arbetar 
tillsynsmyndigheten HSE för en bättre arbetsmiljö vad gäller stress. 
Juridiskt sett är det genom domstolspraxis som arbetsgivarens ansvar för 
arbetsmiljön har växt fram. I engelsk rätt har arbetsgivaren sedan länge ett 
befäst skyddsansvar för sina arbetstagare vilket även omfattar den psykiska 
arbetsmiljön. Således regleras stress i arbetsmiljön främst genom 
lagstiftning i Sverige och genom allmänna rättsprinciper, common law, i 
England.  
 
Eftersom England inte på samma sätt som i Sverige har ett lagreglerat 
rehabiliteringsansvar, har engelska arbetstagare redan genom detta ett 
svagare skydd. Det finns inte heller någon specifik arbetsskadeersättning i 
engelsk rätt utan istället endast vanlig sjukersättning, sick pay. Eftersom 
denna utbetalas under en begränsad tid utgör även detta ett sämre skydd för 
den engelska arbetstagaren jämfört med den svenska. Sammanfattningsvis 
är det engelska skyddet för arbetstagarna vad gäller stress på arbetsplatsen 
betydligt svagare än det svenska. Svenska arbetstagare har ett långtgående 
rättsligt skyddsnät i form av rätt till rehabilitering, omplacering och 
arbetsskadeersättning. Gemensamt för länderna är emellertid att deras 
                                                 
188 Se exempelvis http://www.hse.gov.uk/stress/techpart1.pdf, 041214, 14:37 
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primära arbetsmiljölagstiftning saknar en tydlig hänvisning till den 
psykosociala arbetsmiljön.  
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5 Sammanfattande slutsatser 
Sverige och England industrialiserades relativt tidigt, England något före 
Sverige. Den nya industrin medförde nya arbeten och möjligheter för 
individen, men också sämre arbetssituation för många arbetstagare. Som en 
följd av detta sattes den enskilda arbetstagarens rättigheter alltmer i fokus 
och så småningom kom lagstadgade rättigheter på arbetsrätt- och 
arbetsmiljörättsområdet. Industrins anpassning till människan istället för 
människans anpassning till industrin växte efterhand fram under 1900-talet. 
När industrin effektiviseras och anpassades till arbetstagarna uppkom nya 
problem. En produktion med högt tempo och en många gånger alltför hög 
arbetsbelastning ledde till en stressfylld arbetsmiljö. Både i Sverige och i 
England behandlar såväl lagstiftning som praxis till största delen den fysiska 
arbetsmiljön. 
 
Svensk och engelsk arbetsmiljörätt har flera likheter men också skillnader. 
Svensk arbetsmiljörätt regleras främst genom AML och i England av 
HSWA. Den svenska lagen är dock mer detaljerad och inverkar även 
förebyggande i större utsträckning än den engelska. I både Sverige och 
England har arbetsgivaren det yttersta ansvaret för en god arbetsmiljö. Men 
här finns också en signifikant skillnad. I svensk rätt är arbetsgivaransvaret 
specificerat genom AML, medan det i engelsk rätt regleras i common law 
genom rättsprincipen duty of care. Vad gäller arbetsskador har svenska 
arbetsgivare också en mer långtgående skyldighet genom sitt 
rehabiliteringsansvar och försök till omplacering av en sjuk arbetstagare. 
Det engelska skyddsansvaret omfattar i stort sett enbart det förebyggande 
arbetet och inte, exempelvis rehabilitering, vid uppkommen arbetsskada. 
Tillsynsverksamheten regleras på liknande sätt i Sverige och England. I 
myndigheternas verksamhet finns det inspektörer vars uppgift är att 
kontrollera arbetsmiljön på arbetsplatser. Påföljdssystemet ser ungefär 
likadant ut i de båda länderna.  
 
För att se hur arbetsmiljöregleringen fungerar i praktiken har en tillämpning 
av stress på arbetsplatsen gjorts. Svensk lagstiftning omfattar även den 
psykosociala arbetsmiljön och därmed även arbetsrelaterad stress. I engelsk 
rätt regleras det genom prejudicerande rättsfall. Grunden för domen finner 
man oftast i arbetsgivarens skyddsansvar. Förlagan, och det mest kända 
rättsfallet i engelsk rätt, är Walker-fallet. Den psykosociala arbetsmiljön 
regleras således inte i HSWA.  
 
Slutsatsen jag kan dra av min komparation, dels vad gäller den generella 
arbetsmiljöregleringen i Sverige och England, dels vad gäller mitt exempel 
angående stress, är att den svenska regleringen i stort är mer förmånlig för 
den enskilde arbetstagaren är den engelska. Detta bottnar i arbetsgivarens 
långtgående skyldighet till förebyggande arbetsmiljöarbete och 
rehabilitering. Det är här grunden läggs. Vidare har en sjuk arbetstagare i 
Sverige en anställningstrygghet som delvis saknas i den engelska 
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arbetsrätten. Vid sjukskrivning har den svenska arbetstagaren också 
förmånligare villkor vad gäller sjukpenning och arbetsskadeersättning. Mot 
detta kan ställas de allmänna rättsprinciperna om the reasonable employer 
och the duty of care, vilken kan inrymma ett förhållandevis brett spektrum 
av skyldigheter för den engelske arbetsgivaren. Kontrollen av arbetsmiljön 
tycks i det sammantagna vara sämre i England än i Sverige. Arbetstagare i 
Sverige är, i större utsträckning än i England, representerade av 
skyddsombud. Detta tillsammans med arbetsgivarens skyldigheter för såväl 
den fysiska som den psykiska arbetsmiljön i Sverige, gör att svenska 
arbetstagare är bättre skyddade än de engelska.  
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