
Länkar till lagtexter  
(i alfabetisk ordning) 

 
A 

Anställningsavtal, speciella 
 
Sjömanslag (1973:282)                              

Förordning (1991:1881) om medgivande enligt sjömanslagen 

  

Anställningsfrämjande åtgärder 

Lag om anställningsfrämjande åtgärder 

  

Anställningsskydd 

Lag om anställningsskydd 

Lag om skydd för anställning vid viss tjänstgöring inom totalförsvaret m.m. 

    Se även Lag om offentlig anställning 

    Se även Lag om skydd för anställning vid viss tjänstgöring inom 
totalförsvaret mm 

    Se även Lag om totalförsvarsplikt, 9 kap 

  

Arbetarskyddsstyrelsen 

Föreskrifter & råd 

Klicka här för att komma till Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS).  

  

Rapporter 

Klicka här och du kommer till Arbetsmiljöverkets rapporter. 

  



Arbetsdomstol 

Förordning (1988:1137) med instruktion för arbetsdomstolen 

  

Arbetsgivarverket 

Förordning (1994:272) med instruktion för Arbetsgivarverket 

  

Arbetshjälpmedel 

    Se Handikapp 

  

Arbetskonflikt 

Förordning (1991:1751) om vissa personalfrågor i samband med 
arbetskonflikter 

Lag (1991:852) om betalningsföreläggande för fordringar i arbetstvister 

och fordringar som skall prövas av statens va-nämnd 

Lag (1987:439) om inskränkning i rätten att överklaga 

Lag (1969:93) om begränsning av samhällsstöd vid arbetskonflikt 

    Se även (Lag om) Medling i arbetsrättstvister 

    Se även (Förordning om) Medling i arbetsrättstvister 

  

Arbetsmarknadsverket  

Förordning (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten 

Förordning (2001:623) med instruktion för Arbetsmarknadsverket  

  

Arbetslöshet 

Lag (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring  

Förordning (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring 



Lag (1997:240)  om införande av lagen (1997:238) om 
arbetslöshetsförsäkring och lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor 

  

Arbetsmiljö 

Arbetsmiljölag (1977:1160) 

Arbetsmiljöförordning (1977:1166) 

  

Arbetsskada 

Lag (1976:380) om arbetsskadeförsäkring 

  

Arbetstider 

Arbetstidslag (1982:673) 

Arbetstidsförordning (1982:901) 

Lag (1970:943) om arbetstid mm i husligt arbete 

Förordning (1994:1297) om vilotider vid vissa vägtransporter inom landet 

  

Avtalslag (om ogiltiga avtal) 

Avtalslagen (Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på 
förmögenhetsrättens område), 3 kap 33, 36, 38§§ 

  

B 

Bestickning (att ta emot muta) 

Brottsbalken 17 kap 7 §, 17 § 

 

D 

Diskriminering, allmänt 
 
Lag (2003:307) om förbud mot diskriminering  
 



 
Diskriminering pga etniskt ursprung 

Regeringsformen (Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform) 2 
kap 1, 2, 15 §§ 

Lag (1999:131) om Ombudsmannen mot etnisk diskriminering           

Lag (1999:130) om åtgärder mot etnisk diskriminering i arbetslivet 

Förordning (1988:895) med instruktion för Ombudsmannen mot etnisk 
diskriminering 

Brottsbalken (1962:700) 16 kap 8, 9 §§ 

  

Diskriminering pga funktionshinder 

Lag (1999:132) om förbud mot diskriminering i arbetslivet av personer med 
funktionshinder  

  

Diskriminering pga sexuell läggning 

Lag (1999:133) om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av 
sexuell läggning 

Förordning (1999:170) med instruktion för Ombudsmannen mot 
diskriminering på grund av sexuell läggning (HomO) 

  

Diskriminering, studenter 
 
Lag (2001:1286) om likabehandling av studenter i högskolan 
 

E 

Etnisk diskriminering, allmänt 

    Se diskriminering. 

  

Etnisk diskriminering, ombudsmannen för  

Förordning (1988:895) med instruktion för Ombudsmannen mot etnisk 
diskriminering 



Lag (1999:131) om Ombudsmannen mot etnisk diskriminering 

  

F 

Facklig förtroendeman 

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

    Se även 14 kap 7, 9, 10 § Sekretesslag (1980:100)  

    Se även arbetarskyddsstyrelsens anvisningar, föreskrifter och allmänna 
råd.  

  

Fullmaktsanställning 

Lag (1994:261) om fullmaktsanställning  

  

Föreningsuppdrag, ledighet för vissa 

    Se Ledighet 

  

Företagshemligheter 

Lag (1990:409) om skydd för företagshemligheter 

  

Företagsråd 

Lag (1996:359) om europeiska företagsråd  

  

Företrädare 

Lag (1976:230) om rätt för arbetstagarorganisation att utse och entlediga 
företrädare för de anställda i styrelse eller annat organ vid statlig myndighet  

  

Förvaltningslagen 



Förvaltningslag (1986:223)  

  

Föräldraledighet 

Se Ledighet 

  

H 

Handikapp 

Förordning (1991:1046) om ersättning från sjukförsäkringen enligt lagen 
(1962:381) om allmän försäkring i form av bidrag till arbetshjälpmedel  

Lag (1988:360) om handläggning av ärenden om bilstöd till handikappade 

Förordning (1988:890) om bilstöd till handikappade 

Förordning (2000:630) om särskilda insatser för personer med 
arbetshandikapp  

    Se även Lönebidrag (under lön). 

   Se även Diskriminering  

  

Handikappombudsman (HO) 

Lag (1994:749) om Handikappombudsmannen 

Förordning (1994:949) med instruktion för 
Handikappombudsmannen                       

    Se även Diskriminering 

  

J 

Jämställdhet, allmänt 

Jämställdhetslag (1991:433) 

Regeringsformen 2 kap 16 § 

Förordning (1995:936) om vissa anställningar som professor och 
forskarassistent i jämställdhetssyfte 



  

Jämställdhetsombudsmannen (JÄMO) 

Förordning (1991:1438) med instruktion för Jämställdhetsombudsmannen 

  

Jämställdhetsnämnden 

Förordning med instruktion för jämställdhetsombudsnämnden 

  

Jämställdhet, övrigt 

Förordning (1995:936) om vissa anställningar som professor och 
forskarassistent i jämställdshetssyfte  

Lag (2001:1286) om likabehandling av studenter i högskolan  

  

K 
 
Kollektivavtal 

Förordning (1976:1021) om statliga kollektivavtal, m.m. 

Konkurs, arbetsgivarens 

Förmånsrättslag (1970:979)  

Lönegarantilag (1992:497)   

Utsökningsbalk (1981:774), 7 och 15 kap  

Utsökningsförordning (1981:981), 7 och 14 kap  

  

Kvittning 

Lag (1970:215) om arbetsgivares kvittningsrätt  

  

L 
 
Ledighet 



Lag (1962:381) om allmän försäkring, 3 kap 9, 9a §§, 4 kap 

Lag (1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning  

Lag (1988:1465) om ersättning och ledighet för närståendevård  

Föräldraledighetslag (1995:584)  

Lag (1986:163) om rätt till ledighet för svenskundervisning för invandrare 

Lag (1979:1184) om rätt till ledighet för vissa föreningsuppdrag inom 
skolan, m.m.                       

    Se även Lag om totalförsvarsplikt, 9 kap 

    Se även Lag om skydd för anställning vid viss tjänstgöring inom 
totalförsvaret mm 

    Se även Semesterlag (under semester) 

  

Lön 

Lag (1949:345) om rätten till arbetstagares uppfinningar  

Lag (1991:1047) om sjuklön  

Förordning (1991:1395) om försäkring mot kostnader för sjuklön enligt 17 § 
lagen (1991:1047) om sjuklön  

Förordning (1996:1100) om aktivitetsstöd  

  

Lönegaranti 

    Se Konkurs 

  

M 

Medbestämmande, allmänt  

Lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet 

  

Medbestämmande, vissa anställningar 



Förordning (1978:592) om vissa medbestämmandeformer för arbetstagare 
hos de allmänna försäkringskassorna 

  

Medling 

Förordning (1976:826) om medling i arbetstvister 

  

Muta 

    Se Bestickning 

  

N 
 
Närståendevård 
 
    Se Ledighet 

  

O 
 
Offentlig anställning 

Kommunallag (1991:900), 7 kap 

Lag (1994:261) om fullmaktsanställning  

Lag (1994:260) om offentlig anställning    

Regeringsformen, 11 kap 9-10§§ 

    Se även Bestickning 

    Se även Tjänstefel 

    Se även Sekretesslag 

    Se även Anställningsförordning 

    Se även Förordning om vissa medbestämmandeformer i statlig tjänst mm 

    Se även förordning om vissa personalfrågor i samband med arbetskonflikt 
(under 'arbetskonflikt') 

    Se även Tjänstledighetsförordning            



    Se även förordning med instruktion för arbetsgivarverket 1-5§§ 

    Se även förordning om jämställdhet i statlig verksamhet 

    Se även Personalföreträdareförordning 
 
    Se även Lag om rätt för arbetstagarorganisation att utse och entlediga 
företrädare för de anställda i styrelse eller annat organ vid statlig myndighet 

    Se även Lag om inskränkning i rätten att överklaga 

 
P  

Personalföreträdare 

Förordning (1988:1082) om personalföreträdare i de allmänna 
försäkringskassornas styrelser 

  

R 

Regeringsformen 

Regeringsformen 

  

Rättegång  

Lag (1974:371) om rättegången i arbetstvister 

Rättegångsbalken, del 1 (kapitel 1 – 34) 

Rättegångsbalken, del 2 (kapitel 35 – 59) 

    Se även förordning om vissa personalfrågor i samband 
med  arbetskonflikt (se under 'arbetskonflikt') 

    Se även (lag om) betalningsföreläggande för fordringar i 
arbetsrättstvister (se under 'arbetskonflikt') 

  

S 
 
Sekretess 

Sekretesslag (1980:100)  



  

Semester 

Semesterlag (1977:480) 

Lag (1963:115) om förlängd semester för vissa arbetstagare med 
radiologiskt arbete  

Lag (1993:16) om försäkring mot vissa semesterlönekostnader 

Förordning (1993:18) om försäkring mot vissa semesterlönekostnader 

  

Sjuklön 

Lag (1991:1047) om sjuklön   

  

Skadestånd 

Skadeståndslag (1972:207)  

  

Skyddsombud 

    Se Facklig förtroendeman 

  

Studieledighet 

    Se Ledighet 

  

Svenskundervisning, rätt till 

    Se Ledighet 

  

Styrelserepresentation 

Lag (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda 

Förordning (1987:1260) om tillämpning av lagen (1987:1245) om 
styrelserepresentation för de privatanställda 



T 

Totalförsvarsplikt 

Lag (1994:1809) om totalförsvarsplikt, 9 kap 

Förordning (1995:238) om totalförsvarsplikt 

Förordning (1995:239) om förmåner till totalförsvarspliktiga 

    Se även Lag om skydd för anställning vid viss tjänstgöring inom 
totalförsvaret mm 

  

Tjänstefel 

Brottsbalken (1962:700), 20 kap 

  

U 

Utbildning  

    Se Lag om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning (under Ledighet) 

  

Utlänningar (som anställda) 

Utlänningslag (1989:529) 

Utlänningsförordning (1989:547)  

  

Utsökning 

    Se Konkurs  

Y 

Yttrandefrihet 

Yttrandefrihetsgrundlag (1991:1469)  

  

 

 


