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1 Inledning 
 

Jag har vid ett flertal tillfällen besökt vackra Mackmyra bruk, beläget två mil utanför Gävle. 

Bruksmiljön är idyllisk, i synnerhet under sommarhalvåret. Stämningen var inte lika 

harmonisk för 113 år sedan vid den dåvarande sulfitfabriken som var placerad vid Mackmyra 

Bruk. Orsaken till den bittra stämningen var de meningsmotsättningar mellan å ena sidan 

sulfitfabrikens arbetstagare och å andra sidan sulfitfabrikens ledning huruvida arbetstagarna 

skulle erkännas rätt till att organisera sig eller inte. Sulfitfabrikens styrelse framförde sina 

åsikter i frågan under ett anordnat möte tillsammans med arbetstagarna och ståndpunkten gick 

inte att missförstå. Styrelsen framförde att de inte skulle, under några omständigheter, 

acceptera arbetstagarna någon rätt att organisera sig än mindre att tillhöra en socialistisk 

fackorganisation. Till arbetsgivarens förtret resulterade mötet i att organisationsgraden istället 

ökade hos den motstående fackföreningen. Motsättningarna i konflikten kulminerade när 

arbetsgivaren, med handfast hjälp av polisen, valde att vräka arbetstagarna och deras familjer 

från sina tjänstebostäder. Mackmyrakonflikten uppbådade nationellt intresse och 

arbetstagarna erhöll stöd i konflikten där till och med personer med diametrala politiska 

uppfattningar valde att sympatisera med arbetstagarna. Konflikten vid Mackmyra bruk varade 

under sex månaders tid innan arbetsgivaren till slut valde att erkänna arbetstagarna rätten till 

att organisera sig.1  

 

Kort efter Mackmyrakonfliktens slut valde Svenska Arbetsgivareföreningen (SAF; numera 

Svenskt Näringsliv) och Landsorganisationen i Sverige (LO) att sluta en överenskommelse 

med samma innebörd som i Mackmyrakonflikten. Överenskommelsen, som är känd som 

Decemberkompromissen, innebar att arbetstagarna erkändes rätt till att organisera sig i utbyte 

mot arbetsgivarens rätt att fritt anställa och avskeda arbetstagare samt arbetsgivarens rätt att 

leda och fördela arbetet.2 Min uppsats tar sikte på omplaceringar som ligger inom ramen för 

en arbetsgivares rätt att leda och fördela arbetet och hur omfattande denna rättighet är idag 

med hänsyn till lagstiftning och avtal. Rätten för arbetstagarna att organisera sig innebar i 

praktiken också en rätt för arbetstagarorganisationer att förhandla och sluta kollektivavtal med 

arbetsgivare.3 

                                                
1 Nilsson, 2002, s. 48 ff. 
2 Glavå & Hansson, 2016, s. 28.  
3 Glavå & Hansson, 2016, s. 30. 
4 AD 1933 nr 159. 

2 Glavå & Hansson, 2016, s. 28.  
3 Glavå & Hansson, 2016, s. 30. 
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Genom Arbetsdomstolens (AD) avgörande i målet AD 1933 nr 159 erkändes 

arbetsledningsrätten som en dold klausul i kollektivavtal. Domstolen anförde att 

arbetsledningsrätten skulle äga full tillämplighet såvida den inte begränsats i kollektivavtal 

mellan arbetsmarknadens parter. Arbetsgivarens arbetsledningsrätt skulle gälla oavsett om 

den uttryckligen fastställts i kollektivavtal eller inte.4 I målet AD 1934 nr 179 stärkte 

Arbetsdomstolen arbetsgivarens arbetsledningsrätt ytterligare genom att påvisa arbetstagarens 

lydnadsplikt i förhållande till sin arbetsgivare. Vid oenigheter om en arbetstagares 

arbetsskyldighet konstaterade Arbetsdomstolen att arbetsgivarens uppfattning fick avgöra 

huruvida arbetstagaren skulle betraktas skyldig till att utföra ett ifrågavarande arbete eller 

inte.5 

 

Det torde vara svårt att motsätta sig bilden av att arbetsmarknaden har förändrats på många 

punkter sedan decemberkompromissen tillkomst år 1906. Jag tänker i huvudsak på den allt 

mer globaliserade värld vi lever i och där arbetsmarknaden snabbt förändras. Det finns, utöver 

den ökade globaliseringen, även andra orsaker till varför arbetsmarknaden förändrats såsom 

demografiska förändringar, teknisk utveckling och omstruktureringar. 6 Indikationer visar 

också på att arbetstagare i dagens arbetsliv, till skillnad från tidigare generationer, tenderar att 

byta arbetsgivare i större utsträckning.7 Ett tillvägagångssätt för arbetsgivare att bemöta och 

hantera snabba förändringar, krav och behov är att, med stöd av arbetsledningsrätten, 

omplacera arbetstagare inom sin verksamhet.8 Det bör således ligga i en arbetsgivares intresse 

att kunna omplacera arbetstagare med få restriktioner i åtanke i syfte att bland annat uppbåda 

en flexibel och mer effektiv arbetsorganisation.  

 

Mitt intresse av att undersöka vilka begränsningar som föreligger i lag och avtal avseende en 

arbetsgivares omplaceringsrätt väcktes i samband med att jag nu, för första gången i mitt 30-

åriga liv, antagit ett reguljärt arbete som mestadels består av personalrelaterade 

arbetsuppgifter. Det förefaller sannolikt att jag själv, någon gång framöver i min yrkeskarriär, 

kommer vara delaktig i en omplaceringsprocess. Således är min ambition att, genom arbetet, 

precisera rättsläget av hur lag och avtal begränsar en arbetsgivares omplaceringsrätt.  

 

                                                
4 AD 1933 nr 159. 
5 AD 1934 nr 179. 
6 SOU 2017:82, s. 12; SOU 2018:24, s. 19. 
7 Andersson SVT Nyheter 12/11 2018.  
8 Glavå & Hansson, 2016, s. 594. 
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1.1 Syfte, angreppssätt och teoretiska utgångspunkter 
 

Syftet med arbetet är att undersöka vilka begränsningar som finns i arbetsgivarens 

arbetsledningsrätt när det gäller en arbetsgivares möjligheter att omplacera en arbetstagare 

genom ett arbetsledningsbeslut. För att besvara syftet koncentreras arbetet mot följande fyra 

frågeställningar: 

 

– Hur begränsar kollektivavtalet arbetsgivarens rätt att omplacera arbetstagare? 

– Hur begränsar det enskilda anställningsavtalet arbetsgivarens rätt att omplacera 

arbetstagare? 

– Vilket inflytande har en arbetstagarorganisation inför en arbetsgivares beslut om att 

omplacera arbetstagare? 

– Vad gäller när både arbetsgivare och arbetstagare är oorganiserade? 

 

Med hänsyn till arbetets ambition att fastställa hur lag och avtal begränsar arbetsgivarens 

möjligheter att omplacera arbetstagaren genom ett arbetsledningsbeslut, är det relevant att se 

hur omfattande arbetstagarens subordination är i förhållande till arbetsgivaren. Omvänt, vilket 

har större relevans för arbetets syfte och frågeställningar, hur långtgående arbetsgivarens 

arbetsledningsrätt är i förhållande till arbetstagarens subordinerade ställning. Arbetets 

teoretiska utgångspunkt kommer följaktligen utgöras av subordinationsprincipen som 

betraktas vara en allmän lära och ett grundelement i förhållandet mellan arbetsgivare och 

arbetstagare. Subordinationsprincipens centrala inslag är att arbetsgivaren fastställer 

arbetstagarens pliktuppfyllelse.9 Synsättet befästes av Arbetsdomstolen i målet AD 1986 nr 

11, numera känt som Turbanmålet.  

 
AD 1986 nr 11. En arbetsgivare beslutade att omplacera en spårvagnschaufför som vägrat att avlägsna 
sin turban i arbetet. Spårvagnschauffören motsatte sig att acceptera arbetsgivarens omplaceringsbeslut 
med anledning av att det nya arbetet omfattades av ett annat kollektivavtal. Det förelåg därmed, enligt 
arbetstagaren, ingen arbetsskyldighet att utföra det åberopade arbetet. Arbetstagaren erhöll stöd för sin 
uppfattning av Arbetsdomstolen. Det fanns dock inget som pekade på att arbetsgivaren, genom sitt 
beslut att omplacera arbetstagaren, agerat i ond tro. Av den anledningen fann domstolen att 
arbetstagaren, genom att inte ställa sin arbetskraft till förfogande för det nya arbetet, medverkat till 
arbetsvägran vilken det fanns saklig grund för uppsägning för.10  
 

                                                
9 Källström & Malmberg, 2016, s. 72. 
10 AD 1986 nr 11. 
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En arbetsgivare har således, med stöd av arbetsledningsrätten, långtgående möjligheter att 

disponera arbetskraften efter de behov som arbetsgivaren anser att verksamheten har. Ett 

tillvägagångssätt för arbetsgivare att omdisponera sin arbetskraft kan vara genom att 

omplacera arbetstagare. Arbetsgivarens omplaceringsrätt har en nära anknytning till 

arbetstagarens arbetsskyldighet och det är med anledning av att omplaceringsrätten och 

arbetsskyldigheten tangerar varandra som den fortsatta framställningen kommer behandla 

bägge dessa problemområden.11 

 

Den teoretiska utgångspunkten – subordinationsprincipen – kommer att anläggas med ett 

domarperspektiv. Valet av perspektiv motiveras av att på ett objektivt sätt redogöra för hur 

Arbetsdomstolen valt att bedöma styrkan i arbetsgivarens arbetsledningsrätt avseende dennes 

möjligheter till att omplacera arbetstagare.  

 

1.2 Avgränsningar 
 

Arbetet kommer inte att beakta omplaceringar i förhållande till Diskrimineringslagen 

(2008:567), ledighetslagstiftning som exempelvis Föräldraledighetslagen (1995:584) eller 

omplaceringar som har ett föreningsrättsligt kränkande syfte enligt 8 § Lagen (1976/76:105) 

om medbestämmande i arbetslivet (MBL). Arbetet kommer heller inte ta hänsyn till hur en 

arbetsgivares arbetsledningsrätt avseende omplaceringar behandlas i den offentliga sektorn. 

Arbetets primära fokus kommer att förläggas mot att undersöka omplaceringar som ligger 

inom ramen för en arbetsgivares rätt att leda och fördela arbetet i den privata sektorn av 

arbetsmarknaden. 

 

1.3 Metod och material 
 

Juridisk metod har använts för att besvara frågan vilka begränsningar som föreligger av en 

arbetsgivares arbetsledningsrätt när det kommer till omplacering av en arbetstagare. Juridisk 

metod analyserar gällande rätt med hjälp av etablerade rättskällor och använder principer och 

allmänna läror som framträder i rätten.12 Arbetets material består av lagstiftning, förarbeten, 

praxis och doktrin vilka alla betraktas vara rättskällor enligt rättskälleläran.   

 
                                                
11 Glavå & Hansson, 2016, s. 505. 
12 Sandgren, 2018, s. 48 f. 
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Rättskälleläran är central i den juridiska metoden och har sin utgångspunkt i vilka 

rättskällorna är, deras hierarki och inbördes förhållande samt rättskälleprinciperna. Varje 

rättskälla har en formell auktoritet och placering i rättskällehierarkin där exempelvis lag intar 

en hög och klar position medan doktrin har en oklarare ställning i hierarkin. Rättskällelärans 

formella hierarki har dock lösts upp under senare tid. En anledning tycks vara att domstolar 

tenderar att göra en samlad bedömning med hjälp av rättskällorna vilket föranleder att 

rättskällornas inbördes rang inte tydliggörs och respekteras i samma utsträckning. En annan 

anledning är att rättskällor med en hög hierarkisk position, exempelvis prejudikat, kan 

innehålla uttalanden som har låg auktoritet.  Det kan bero på att uttalandet inte anses 

trovärdigt, har kritiserats eller blivit överspelat av samhällsutvecklingen. Rättskällevärdet ska 

därför betraktas av både rättskällans auktoritära ställning och uttalandets tyngd.13  

 

Traditionellt har rättskälleläran omfattats av lagar, propositioner, prejudikat och doktrin i 

syfte att fastställa och systematisera gällande rätt. Idag anses rättskälleläran vara vidare, där 

till exempel material som inte utgör gällande rätt men som kan influera gällande rätt och ta 

plats i ett rättsvetenskapligt arbete också kan anses ingå i rättskälleläran. Det kan röra sig om 

icke bindande reglering som blivit en allt vanligare företeelse inom EU-rätten.14  

 

1.4 Disposition 
 

Efter det inledande kapitlet följer kapitel två och tre som avser att beskriva gällande rättsläge 

för hur lag och avtal begränsar en arbetsgivares möjligheter att, genom ett 

arbetsledningsbeslut, omplacera arbetstagare. Andra kapitlet avser att besvara frågeställningen 

hur kollektivavtalet begränsar arbetsgivarens omplaceringsrätt. Vidare belyser andra kapitlet 

också arbetsgivarens skyldighet att beakta god sed på arbetsmarknaden inför dennes beslut att 

omplacera arbetstagaren samt arbetsgivarens skyldighet att, vid omplaceringar som hänför sig 

till arbetstagaren personligen och som får ingripande verkan för arbetstagaren, uppvisa 

godtagbara skäl bakom omplaceringsbeslutet. 

 

Det tredje kapitlet behandlar frågan vilket inflytande en arbetstagarorganisation har inför en 

arbetsgivares beslut att omplacera en arbetstagare. Tre olika förhållanden presenteras varav 

det första besvarar frågan vad som gäller när arbetsgivaren är bunden av kollektivavtal med 

                                                
13 Sandgren, 2018, s. 46.  
14 Sandgren, 2018, s. 45 f. 
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arbetstagarorganisationen. Det andra förhållande besvarar frågan vad som gäller när 

arbetsgivarens omplaceringsbeslut berör en arbetstagare som är medlem i en 

arbetstagarorganisation som arbetsgivaren inte är bunden av kollektivavtal med. Tredje 

förhållandet besvarar frågan vad som gäller när både arbetsgivare och arbetstagare är 

oorganiserade. Arbetets fjärde kapitel utgör en analys och diskussion kring det gällande 

rättsläget av hur lag och avtal begränsar en arbetsgivares möjligheter att, genom ett 

arbetsledningsbeslut, omplacera arbetstagare. 
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2 Kollektivavtalets betydelse för omplaceringsrätten 
 

Den arbetsrättsliga lagstiftningen är till övervägande del semidispositiv till förmån för 

arbetsmarknadens parter att, genom kollektivavtal, reglera arbetsvillkoren. Kollektivavtalets 

betydelse för att reglera arbetsvillkor mellan arbetsgivare och arbetstagare kan därför inte nog 

poängteras. Kollektivavtalet fyller också en viktig funktion som fredsdokument.15 I målet AD 

1996 nr 147 tog Arbetsdomstolen ställning för att kollektivavtalets karaktär av fredsdokument 

möjligtvis var kollektivavtalets viktigaste funktion.16 

 

Legaldefinitionen av vad ett kollektivavtal är återfinns i 23 § MBL. För att ett kollektivavtal 

ska anses upprättat behöver tre rekvisit vara uppfyllda. Första rekvisitet är att kollektivavtalet 

slutits av på den ena sidan en arbetsgivare eller en arbetsgivarorganisation och på den andra 

sidan en arbetstagarorganisation. Behörigheten att sluta och ingå kollektivavtal är därmed 

förbehållen arbetstagarorganisationer, arbetsgivarorganisationer och enskilda arbetsgivare 

vilket betyder att enskilda medlemmar på arbetstagarsidan saknar befogenhet att teckna 

kollektivavtal. Andra rekvisitet är att kollektivavtalets innehåll ska avse anställnings- eller 

arbetsvillkor för arbetstagarna eller förhållandet i övrigt mellan arbetsgivare och arbetstagare. 

Det stöds av 1 § MBL tillika lagens portalparagraf att lagen äger tillämpning på förhållandet 

mellan arbetsgivare och arbetstagare. Det tredje rekvisitet är att ett kollektivavtal, för att vara 

gällande, ska vara skriftligt.17  

 

I enlighet med 26 § MBL binder kollektivavtalet inte bara de avtalsslutande organisationerna 

utan även organisationernas medlemmar. Det innebär följaktligen att såväl arbetsgivare som 

arbetstagare blir bundna av ett kollektivavtal som deras organisation har tecknat. Ingen 

betydelse tillmäts huruvida arbetstagaren eller arbetsgivaren har tillträtt organisation före eller 

efter kollektivavtalets tillkomst. En organiserad medlem som byter organisationstillhörighet är 

fortsatt bunden av det först ingångna kollektivavtalet tills dess giltighetstid har löpt ut. Först 

därefter börjar det nya kollektivavtalets arbets- och anställningsvillkor verka för 

arbetstagaren.18  

 

                                                
15 Prop. 1975/76:105, Bilaga 1, s. 102 f; Glavå & Hansson, 2016, s. 163. 
16 AD 1996 nr 147. 
17 Prop. 1975/76:105, Bilaga 1, s. 369 f; Glavå & Hansson, 2016, s. 163 f; Holke & Olauson, 2014, s. 193 ff. 
18 Prop. 1975/76:105, Bilaga 1, s. 374; Prop. 1928:39, s. 70.  
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Såvida bestämmelser i ett kollektivavtal inte anger något annat förutsätts en arbetsgivare vara 

skyldig att tillämpa det gällande kollektivavtalets villkor även på oorganiserade arbetstagare. 

Utgångspunkten är att en oorganiserad arbetstagares enskilda anställningsavtal hämtar sitt 

innehåll från det vid varje tidpunkt gällande kollektivavtal som en arbetsgivare är bunden 

av. 19  En arbetsgivare som väljer att ingå ett enskilt anställningsavtal i strid med ett 

kollektivavtals bestämmelser anses göra sig skyldig till kollektivavtalsbrott. Ett sådant 

kollektivavtalsbrott kan endast påtalas av den arbetstagarorganisation som arbetsgivaren är 

bunden av kollektivavtal med. Det innebär att en oorganiserad arbetstagare inte själv kan 

åberopa kollektivavtalets bestämmelser gentemot arbetsgivaren.20 För att en arbetsgivare ska 

vara ålagd att tillämpa kollektivavtalets bestämmelser på oorganiserade arbetstagare krävs det 

att avtalsvillkoren är avsedda att skapa såväl rättigheter som skyldigheter som 

kollektivavtalsparterna har rätt att åberopa. Kollektivavtalsbestämmelser som stannar på ett 

organisationsplan får inte utfyllande verkan för oorganiserade arbetstagare. Kollektivavtalet 

anses inte få utfyllande verkan för oorganiserade arbetstagare om kollektivavtalets 

bestämmelser är individuellt reglerade. Det är således bestämmelser av generell karaktär som 

ska tillämpas på oorganiserade arbetstagare. Vilka bestämmelser som anses vara av generell 

karaktär respektive individuellt reglerade får fastställas med stöd av kollektivavtalsparternas 

gemensamma uppfattning.21 

 

Avtal och bestämmelser som strider mot ett kollektivavtal ska betraktas som ogiltiga och utan 

verkan i enlighet med 27 § MBL. 22  Det tillmäts ingen betydelse om det motstridiga 

avtalsvillkoret, i förhållande till kollektivavtalet, har upprättats i ett enskilt anställningsavtal 

eller i ett lokalt kollektivavtal. Avtalsvillkoret ska fortsatt betraktas vara ogiltigt och utan 

verkan. Den främsta orsaken bakom 27 § är att kollektivavtalet, som instrument att reglera 

arbetstagarnas arbets- och anställningsvillkor, skulle urholkas om kollektivavtalet varken 

respekterades eller följdes.23  

 

 

 

                                                
19 Se Arbetsdomstolens argumentation i målet AD 1977 nr 49. 
20 AD 2006 nr 76. 
21 AD 1984 nr 79. 
22 Prop. 1975/76:105, Bilaga 1, s. 375. 
23 Prop. 1975/76:105, Bilaga 1, s. 1; AD 2000 nr 29; AD 1989 nr 112. 
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2.1 Arbetsskyldighet och omplaceringsrätt 
 

Anställningsavtalets mest centrala förhållande utgörs av att arbetstagaren ställer sin 

arbetskraft till arbetsgivarens förfogande och för utfört arbete erhåller ekonomisk ersättning 

från arbetsgivaren. Såväl arbetsuppgifterna som lönen är en avtalsfråga mellan arbetsgivaren 

och arbetstagaren som kan regleras i det enskilda anställningsavtalet men som också hämtar 

ledning från gällande kollektivavtal vid arbetsplatsen. Ett utmärkande drag för 

anställningsavtalet är dock att arbetstagaren ställer sin arbetskraft till arbetsgivarens 

förfogande för att utföra arbetsuppgifter som uppkommer allt eftersom hos arbetsgivaren och 

som ryms inom vad som är avtalat.24 Att en arbetstagare anställts till att utföra specifika 

arbetsuppgifter begränsar således inte arbetstagarens arbetsskyldighet i förhållande till 

arbetsgivaren vad gäller möjligheten för arbetsgivaren att beordra arbetstagaren att utföra 

andra uppgifter än de som arbetstagaren brukar utföra.  

 
En grundläggande dom i Arbetsdomstolen avseende en arbetstagares arbetsskyldighet är AD 

1929 nr 29. Arbetsdomstolens principiella utslag i målet resulterade i att 29/29-principen 

etablerades. Principen är vägledande vid fastställande av en arbetstagares arbetsskyldighet.  

 

I AD 1929 nr 29 hade en tvist uppstått vid en pappersmassefabrik mellan arbetstagarna och 

ledningen huruvida arbetstagarna var skyldiga att utföra planerade reparationsarbeten eller 

inte. Arbetstagarna motsatte sig att utföra reparationsarbetena med motivering att arbetet 

fordrade kvalifikationer som arbetstagarna inte hade samt att lönenivåerna för 

reparationsarbetena inte motsvarade vad som var gällande inom byggsektorn. I målet fastslog 

Arbetsdomstolen som princip att en arbetstagare är, i enlighet med de avtalade 

löneförhållandena för det arbete som arbetstagaren anställts för, skyldig att utföra allt sådant 

arbete för arbetsgivarens räkning som betraktas ha ett naturligt samband med arbetsgivarens 

verksamhet. För att en arbetstagare ska vara skyldig att utföra ett åberopat arbete fordras det 

dessutom att arbetstagaren besitter de allmänna kvalifikationer som arbetet kräver.25  

 

En central frågeställning att besvara vid fastställelse av en arbetstagares arbetsskyldighet är 

om arbetet har ett naturligt samband med arbetsgivarens verksamhet eller inte. Hur definieras 

då begreppet naturligt samband? I Arbetsdomstolens praxis har frågan besvarats med att det 

                                                
24 Källström & Malmberg, 2016, s. 23. 
25 AD 1929 nr 29. 
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är kollektivavtalets yttersta gräns som får fastställa om arbetet ska betraktas ha ett naturligt 

samband med arbetsgivarens verksamhet eller inte. En arbetstagare behöver nödvändigtvis 

inte vara skyldig att utföra ett åberopat arbete även om det har ett naturligt samband med 

arbetsgivarens verksamhet och arbetstagaren har de allmänna kvalifikationerna för att utföra 

arbetet. En förklaring kan vara att det ifrågavarande arbetet tillhör ett annat kollektivavtal som 

arbetstagaren inte omfattas av.  

 

En anledning varför Arbetsdomstolen i målet AD 1929 nr 29 fastställde att kollektivavtalet 

skulle utgöra den yttersta gränsen för arbetsskyldigheten sägs vara för att fredsplikten mellan 

arbetsgivare och arbetstagarorganisationer skulle främjas.26 Ifall ett arbete inte omfattades av 

ett kollektivavtal skulle stridsåtgärder kunna vidtas som i förlängningen skulle kunna störa en 

arbetsgivares övriga verksamhet. Ytterligare en förklaring tycks vara att de stora 

förbundsavtalen följde den så kallade industriprincipen. Industriprincipens utgångspunkt var 

att alla arbetare, oavsett utbildning och arbete, omfattades av samma avtal. När första 

förbundsavtalen slöts var det arbetsgivarens organisatoriska uppbyggnad som avgjorde vilka 

företag som skulle omfattas av avtalen. Uppfattningen var således att kollektivavtalsparterna 

avsett att förbundsavtalen skulle omfatta allt arbete hos de berörda företagen.27 Uppstår det 

meningsskiljaktigheter om vilket avtalsområde ett arbete tillhör får berörda 

arbetstagarorganisationer, genom överenskommelse, fastställa var gränsen går.28  

 

Arbetsskyldigheten fastställs sålunda av kollektivavtalets yttersta gräns och innebär i regel att 

en tjänsteman som omfattas av ett tjänstemannakollektivavtal inte har någon skyldighet att 

utföra arbetsuppgifter som omfattas av ett arbetarkollektivavtal. Omvänt betraktas inte en 

arbetstagare som omfattas av ett arbetarkollektivavtal vara skyldig att utföra arbetsuppgifter 

som omfattas av ett tjänstemannakollektivavtal. Situationen förhåller sig dock annorlunda för 

arbetstagare där en arbetsgivare valt att teckna ett medarbetaravtal. I sådana fall omfattas både 

tjänstemän och arbetare av samma arbetsskyldighet eftersom ett medarbetaravtal inte 

preciserar någon gränsdragning mellan de två yrkeskategorierna.  

 

                                                
26 Källström & Malmberg, 2016, s. 176. 
27 Malmberg, 1997, s. 260. 
28 Källström, Malmberg & Öman, 2016, s. 28 f.  
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Frågan huruvida ett arbete haft ett naturligt samband med arbetsgivarens verksamhet och 

följaktligen om arbetstagaren varit skyldig till att utföra det åberopade arbetet har besvarats av 

Arbetsdomstolen vid ett flertal tillfällen varav målet AD 1995 nr 31 är ett av dem. 

 
AD 1995 nr 31. Frågan i målet var om flygkaptener och flygstyrmän hos Scandinavian Airlines (SAS) 
var skyldiga att utföra Pre-flight Inspections eller inte. Pilotföreningen hävdade att varken 
flygkaptenerna eller flygstyrmännen var skyldiga att utföra arbetet då arbetet omfattades av ett 
kollektivavtal för flygtekniker. För att lösa den uppkomna tvisten blev Arbetsdomstolen tvungen att 
tolka det befintliga kollektivavtalet. Arbetsdomstolen började med att hänvisa till 29/29 principen som 
innebär att en arbetstagare anses skyldig att utföra allt arbete som betraktas stå i ett naturligt samband 
med arbetsgivarens centrala verksamhet och att det som regel är kollektivavtalet som preciserar vilken 
verksamhet kollektivavtalet ska verka för. Arbetsdomstolen förklarade att kollektivavtal är flytande 
såtillvida att arbetsuppgifter kan tillkomma arbetstagarna om de nya arbetsuppgifterna kan anses ha ett 
naturligt samband med arbetsgivarens verksamhet. I målet framkom det inte att parterna haft någon 
gemensam avsikt att begränsa arbetsskyldigheten såsom den angivits enligt 29/29-principen och inte 
heller gav kollektivavtalets ordalydelse någon indikation för att arbetsskyldigheten hade begränsats. 
Arbetsdomstolens bedömning blev att arbetsuppgifterna kunde betraktas ha ett naturligt samband med 
den verksamhet som SAS bedrev och därmed ansågs både flygkaptenerna och flygstyrmännen 
skyldiga till att utföra arbetet.29  
 
 
Väljer arbetsgivaren att byta inriktning på sin verksamhet kvarstår arbetstagarens 

arbetsskyldighet under förutsättning att det gällande kollektivavtalet fortsatt har ett naturligt 

samband med arbetsgivarens nya verksamhetsinriktning.30 Arbetsgivarens rätt att omplacera 

en arbetstagare kan inskränkas genom såväl kollektivavtal som enskilda anställningsavtal. 

Arbetsskyldigheten inskränks dock inte av det faktum att arbetstagaren och arbetsgivaren, i 

det enskilda anställningsavtalet, kommit överens om vilka arbetsuppgifter som arbetstagare 

ska utföra. Det krävs att det enskilda anställningsavtalet innehåller en uttrycklig bestämmelse 

om att arbetsgivarens arbetsledningsrätt ska vara begränsad såsom att arbetsgivaren inte har 

rätt att omplacera arbetstagaren till en annan arbetsplats eller att förändra arbetstagarens 

arbetstider eller arbetsuppgifter. Frågan om en arbetsgivares arbetsledningsrätt begränsats 

genom ett enskilt anställningsavtal ställdes på sin spets hos Arbetsdomstolen i målet AD 1984 

nr 30. 

 
AD 1984 nr 30. En tvist uppstod om en plåtslagare vid ett mindre plåtslageri var skyldig att utföra 
utomhusarbete eller inte. Det framgick i målet att parterna på vardera sida var samstämmiga om att det 
gällande kollektivavtalet omfattade utomhusarbete. Plåtslagaren och dennes fackliga organisation var 
dock av uppfattningen att arbetstagaren hade en begränsad arbetsskyldighet i enlighet med det 
enskilda anställningsavtalet. Anledningen till den begränsade arbetsskyldigheten var de besvär med 
knäna som arbetstagaren led av vilket föranledde svårigheter för arbetstagaren att utföra 
plåtslageriarbeten vid byggarbetsplatser utomhus. Av utredningen i målet fanns det inget som pekade 

                                                
29 AD 1995 nr 31. 
30 AD 2013 nr 30; AD 1990 nr 59. 
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på att arbetstagaren, när det enskilda anställningsavtalet undertecknades av parterna, klargjort att 
arbetsskyldigheten skulle begränsas till att enbart omfatta inomhusarbete. Arbetsdomstolen avslog 
även arbetstagarorganisationens uppfattning att arbetsskyldigheten begränsats med hänsyn av att 
arbetstagaren under senare tid enbart utfört arbete inomhus. Det faktum att arbetet under en längre 
period utförts inomhus innebar inte att arbetsgivaren frånsagt sig eller blivit rättsligt bunden till att inte 
kunna beordra arbetstagaren att utföra utomhusarbete. Det fanns heller inget stöd för att arbetsgivaren 
skulle insett att arbetstagaren, med hänsyn till dennes problematik med knäna, varit begränsad till att 
bara arbeta inomhus. Med hjälp av utredningen i målet kunde Arbetsdomstolen konstatera att det inte 
fanns något som tydde på att det enskilda anställningsavtalet begränsat arbetsgivarens 
arbetsledningsrätt i förhållande till den enskilde plåtslagaren. Därmed ingick utomhusarbete i 
arbetstagarens arbetsskyldighet.31     
 

Vad gäller en arbetstagares yrkeskvalifikationer är den gängse uppfattningen att arbetstagare 

med kvalificerade arbetsuppgifter endast i undantagsfall anses vara skyldig att utföra 

okvalificerade arbetsuppgifter. 32  En arbetstagare förutsätts inte vara skyldig att utföra 

arbetsuppgifter som denne inte har kvalifikationer för att utföra. I realiteten tycks denna 

ståndpunkt vara av mindre betydelse eftersom en arbetsgivare, med största sannolikhet, inte 

önskar att en arbetstagare utför arbetsuppgifter som denne varken behärskar eller inte har 

erforderlig kompetens eller utbildning för att utföra. 33   Mot bakgrund av att 

arbetsskyldigheten knyter an till arbetsgivarens verksamhet har denne, under förutsättning att 

arbetsledningsbeslutet inte bryter mot lagstiftning, kollektivavtal, enskilda anställningsavtal 

eller arbetsrättsliga normer och principer, vida förutsättningar att disponera sin arbetskraft 

inför eventuella organisationsförändringar. Det kan till exempel röra frågan hur arbetskraften 

ska användas och organiseras när arbetsgivaren tillsätter ny maskinell utrustning.   

 

Kollektivavtalet anger arbetsskyldighetens yttersta gräns men hur ska en arbetsgivare veta 

vilka arbetsuppgifter som tillhör respektive kollektivavtal? Frågan aktualiseras mot bakgrund 

av att arbetsuppgifter kan adderas till ett befintligt kollektivavtal och av att, i synnerhet 

traditionella arbetaryrken, fått tydligare inslag av tjänstemannauppgifter vilket kan försvåra 

för en arbetsgivare att fastställa huruvida en arbetstagare tillhör ett tjänstemannakollektiv eller 

ett arbetarkollektiv. I målet AD 1978 nr 18 fastslog Arbetsdomstolen principer som en 

arbetsgivare kan använda sig av i syfte att fastställa vilket kollektivavtal som en arbetstagare 

tillhör och omfattas av.  

 

AD 1978 nr 18. Vid en keramisk industri började modellörer att utföra kvalificerade tekniska 
arbetsuppgifter vilket ledde till att arbetsgivaren började tillämpa tjänstemannaavtalet istället för 

                                                
31 AD 1984 nr 30. 
32 Glavå & Hansson, 2016, s. 593. 
33 Källström & Malmberg, 2016, s. 220. 
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arbetaravtalet på arbetstagarna. Det uppstod en tvist om arbetarkollektivets arbets- och 
anställningsvillkor fortsatt var tillämpligt på modellörerna eller inte. Fabriksarbetareförbundet, som 
företrädde modellörerna, hävdade att det tecknade riksavtalet mellan parterna var tillämpligt på 
modellörerna. Byggnadsämnesförbundet som företrädde arbetsgivaren i tvisten ansåg emellertid att 
modellörerna omfattades av tjänstemannaavtalet och att arbetsgivarens kollektivavtalstillämpning 
således var korrekt. Arbetsdomstolen konstaterade att gränsdragningen i första hand får genomföras 
genom sedvanlig avtalstolkning av kollektivavtalet. Vad gäller kollektivavtal, och avtal generellt, är 
att avtalet ska ha den innebörd som parterna gemensamt avsåg vid avtalets tillkomst. Går det att finna 
en gemensam partsavsikt får avtalets ordalydelse abdikera till förmån för parternas gemensamma 
avsikt med avtalet. Det gäller även om ordalydelsen klart och tydligt pekar åt ett annat håll än vad 
kollektivavtalsparterna anför inför domstol.34  
 
Kan inte Arbetsdomstolen, med hjälp av avtalsparterna, finna någon gemensam partsavsikt med det 
ingångna kollektivavtalet övergår domstolen till att tolka avtalets ordalydelse. Kollektivavtalets 
bestämmelser betraktas, i de fall då ordalydelsen blir avgörande, ha den innebörd som går att utläsa 
från avtalet. Ordalydelsen ska tolkas efter allmänt språkbruk eller i enlighet med den miljö som 
parterna vistas i. Parternas agerande under avtalets tillkomst tillmäts också betydelse. En part som 
lägger fram förslag till avtalstext bär själv ansvaret för att inga missförstånd uppstår hos motparten. En 
part som tror att det föreligger ett missförstånd utan att informera sin motpart om detta får själv bära 
ansvaret för ett sådant missförstånd. Kan varken ordalydelsen eller parternas agerande under avtalets 
tillkomst ge någon vägledning för hur avtalet ska tolkas finns det en möjlighet att undersöka vad som 
gällde innan avtalet kom till stånd. Vidare går det även att ställa sig frågan hur tillämpningen av 
avtalet sett ut efter avtalets tillkomst. Har en avtalsbestämmelse börjat brukas på ett sätt som inte 
stämmer överens med avtalets innehåll och ingen invändning från avtalets motpart har förts förutsätt 
avtalsbestämmelsen ha den innebörd som den nya praxisen anger.35  
 
Vid tvist huruvida ett arbete ska hänföras till arbetskollektivavtal eller tjänstemannakollektivavtal bör 
hänsyn tas till hur arbetet tidigare har betraktats på avtalsområdet. Gränsdragningar som genomförts 
för att skilja tjänstemannakollektiv och arbetarkollektiv för liknande arbeten inom andra 
avtalsområden kan ge vägledning för vilket kollektivavtal som arbetet ifråga omfattas av. Det går även 
att ställa frågan om arbetet till övervägande del kan klassificeras som ett tjänstemannaarbete eller ett 
arbetaryrke. Frågan torde dock, med anledning av att dagens arbeten kan omfatta såväl 
tjänstemannauppgifter som renodlade arbetaruppgifter, inte vara helt enkel att besvara. Vid svårigheter 
att fastställa ifall arbetet tillhör ett tjänstemannakollektiv eller ett arbetarkollektiv kan vägledning 
hämtas från vilket kollektivavtal arbetsuppgifterna ursprungligen tillhörde. En arbetstagare som fått 
nya arbetsuppgifter av tjänstemannakaraktär fortsätter att omfattas av arbetarkollektivet under 
förutsättning att arbetstagarorganisationerna inte kommit överens om att arbetstagaren ska omfattas av 
något annat än det befintliga kollektivavtalet. Utgångspunkten är att arbetsuppgifterna till sin art inte 
dominerar det totala arbetet som arbetstagaren har att utföra. Går det att konstatera att en arbetstagare 
gått från ett arbete som omfattas av ett arbetarkollektiv till att enbart arbeta med uppgifter av 
tjänstemannakaraktär antas arbetstagaren övergått till att omfattas av tjänstemannakollektivet.36  
 

Arbetsdomstolen fick även i målet AD 2006 nr 87 i uppgift att avgöra vilket kollektivavtal 

som en arbetsgivare skulle tillämpa på en arbetstagare. Händelseförloppet var enligt följande:   

 
AD 2006 nr 87. En arbetsgivare vid en pappersmassefabrik beslutade att, till följd av att ett flertal 
arbetstagare accepterat erbjudanden om pensionsavgångar, omorganisera sin verksamhet vilket ledde 
till att några arbetstagare blev nödgade till omplacering. Det uppstod en tvist om vilket kollektivavtal 

                                                
34 AD 2009 nr 33.  
35 Ytterligare om tolkningsprinciper, se Holke & Olauson, 2014, s. 197 ff. 
36 AD 1978 nr 18; AD 1989 nr 12.  
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en av de omplacerade arbetstagarna skulle tillhöra och således vilken arbetsskyldighet ifrågavarande 
arbetstagare skulle ha. Arbetstagaren arbetade som laboratorieingenjör men fick efter 
omorganiseringen anta ett arbete som kvalitetsingenjör. Arbetstagarorganisationen framförde att det 
fortsatt handlade om ett tjänstemannaarbete med hänsyn till arbetsuppgifternas beskaffenhet medan 
arbetsgivaren hävdade att arbetstagarens nya arbetsuppgifter dominerades av arbetarkollektivet varför 
det var korrekt att tillämpa det avtalet på arbetstagaren. Arbetsdomstolen fastslog, med hjälp av att 
jämföra arbetsuppgifterna för de båda anställningarna, att arbetstagarens nya arbete fortsatt omfattades 
av tjänstemannaavtalet. Domstolen konstaterade att arbetsgivaren hade brutit mot kollektivavtalets 
bestämmelser genom att tillämpa ett felaktigt kollektivavtal på arbetstagaren.37  
 

En arbetsgivare har långtgående möjligheter att själv fatta beslut om vilka arbetsuppgifter en 

arbetstagare ska utföra men även var och när uppgifterna ska genomföras. När en arbetsgivare 

beslutar att förändra en arbetstagares arbetsuppgifter, arbetstid eller arbetsplats och 

förändringen har en bestående karaktär betraktas arbetsgivarens åtgärd vara en omplacering 

av arbetstagaren.38 Följaktligen omfattar begreppet omplacering mer än att en arbetstagare 

omplaceras till en ny fysisk arbetsplats då även förändrade arbetstider eller arbetsuppgifter på 

en redan befintlig arbetsplats också ingår i begreppet.39  

 

En fråga kan ställas om en arbetstagare har blivit omplacerad i enlighet med en arbetsgivares 

rätt att leda och fördela arbetet eller om arbetstagaren, till följd av omplaceringen, blivit skild 

från sin anställning. Några omplaceringar kan vara av sådan ingripande art att den anställdes 

arbets- och anställningsvillkor så väsentligt förändras att omplaceringen istället kan likställas 

med en uppsägning alternativt ett avskedande.40 Det åskådliggörs genom att omplaceringar 

som ligger inom en arbetsgivares rätt att leda och fördela arbetet normalt inte överprövas i 

rättslig väg till skillnad från ett uppsägningsbeslut alternativt ett avskedande. Det kan 

följaktligen uppstå tillfällen då en arbetstagare, till följd av en arbetsgivares beslut att 

omplacera denne, kan anses blivit uppsagd alternativt avskedad. Då betraktas arbetsgivarens 

åtgärd inte längre som en omplacering utan likställs med en uppsägning alternativt ett 

avskedande.41  

 

Arbetsdomstolen har i flera fall prövat huruvida en arbetstagare blivit omplacerad eller om 

arbetstagaren, genom arbetsgivarens beslut att omplacera arbetstagaren, istället blivit uppsagd 

alternativt avskedad. 

 
                                                
37 AD 2006 nr 87. 
38 AD 1995 nr 50; AD 1983 nr 174.  
39 Ny juridik 2:04 s. 7. 
40 Se rubrik 2.3 Bastubadarprincipen som behandlar denna frågeställning. 
41 AD 2013 nr 22. 
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AD 1995 nr 50. Målet rörde en arbetstagare som arbetade som säljare men som, efter att ha återvänt 
till arbetsplatsen efter två års tids sjukfrånvaro, blev beordrad av sin arbetsgivare att börja arbeta vid 
företagets lager. Arbetstagaren hävdade att arbetsuppgifterna som lagerarbetet omfattade stred mot det 
tjänstemannaavtal som arbetstagaren upprättat i samförstånd med arbetsgivaren. Arbetsgivaren 
försvarade sitt beslut med att det vid tidpunkten för arbetstagarens återkomst inte fanns några lediga 
befattningar som säljare samt att det ansågs kutym på arbetsplatsen att säljare, under kortare perioder, 
fick arbeta vid lagret för att därigenom lära sig produktsortimentet bättre. Arbetsgivaren påtalade inför 
Arbetsdomstolen att det fanns ett behov för säljaren att, med hänsyn till den längre sjukfrånvaron, 
arbeta vid lagret för att uppdatera sina kunskaper kring företagets produkter. Domstolen kom fram till 
att arbetsgivaren inte agerat i ond tro när denne valt att omplacera arbetstagaren till att arbeta vid 
lagret. Arbetsdomstolen kunde heller inte, med hänsyn till företagets ambition och tanke om att 
arbetstagaren skulle återgå till sitt ursprungliga arbete, betrakta arbetstagaren som skild från sitt 
tidigare arbete. Omplaceringen från arbetsgivarens sida ansågs därmed legitim och arbetstagaren var 
därav skyldig till att arbeta vid lagret.42  
 

Arbetsdomstolens argumentation tedde sig dock annorlunda i målet AD 1991 nr 114 som 

återges i det följande: 

 
AD 1991 nr 114. Ett Landsting valde att omplacera en ambulanssjukvårdare till ett arbete som 
vaktmästare. Landstinget hävdade att arbetstagaren accepterat omplaceringen och att arbetet som 
vaktmästare låg inom ramen för arbetstagarens arbetsskyldighet. Arbetstagarens fackliga organisation 
bestred arbetsgivarens uppfattning och hävdade att ambulanssjukvårdaren inte hade någon skyldighet 
att utföra arbetet som vaktmästare samt att landstinget, genom omplaceringen, skiljt arbetstagaren från 
sin anställning. Arbetsdomstolen ansåg inte att arbetstagaren, genom att börja arbeta som vaktmästare, 
accepterat arbetsgivarens omplaceringsbeslut. Anledningen varför arbetstagaren valde att inställa sig 
till arbetet som vaktmästare var för att undvika arbetsvägran. Vidare påtalade Arbetsdomstolen att 
kollektivavtalets samt det enskilda anställningsavtalets bestämmelser hade betydelse för huruvida 
omplaceringen av ambulanssjukvårdaren skulle kunna anses vara acceptabel eller inte. Det tillämpliga 
kollektivavtalet i målet – AB 89 – innehöll tydliga anvisningar om att arbetsskyldigheten var 
förankrad i det enskilda anställningsavtalet. Av utredningen i målet framgick det att kollektivavtalet 
tydligt angav specialbestämmelser för vårdpersonalens arbetsskyldighet. Med hänsyn till de 
specialbestämmelserna och att yrket som vaktmästare i väsentlig utsträckning skiljde sig från arbetet 
som ambulanssjukvårdare beslutade domstolen att landstinget, genom omplaceringen, skiljt 
ambulanssjukvårdaren från sin anställning.43  
 

En arbetstagares arbetsskyldighet kan, utöver kollektivavtalets bestämmelser, också preciseras 

i ett enskilt anställningsavtal. Kollektivavtalets tvingande verkan medför att det enskilda 

anställningsavtalet inte har rätt att tillämpa villkor eller bestämmelser i strid med ett gällande 

kollektivavtal. Kollektivavtalet betraktas också, till övervägande del, ha en utfyllande verkan 

för utanförstående arbetstagare. Upprättar en arbetsgivare, i samförstånd med en oorganiserad 

arbetstagare, anställningsvillkor i ett enskilt anställningsavtal som strider mot ett gällande 

kollektivavtal utgör det ett brott mot kollektivavtalet och berörd arbetstagarorganisation men 

inte det enskilda anställningsavtalet. 44  Lagstiftning är ytterligare en hållpunkt som det 

                                                
42 AD 1995 nr 50. 
43 AD 1991 nr 114. 
44 AD 1983 nr 184. 
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enskilda anställningsavtalet behöver förhålla sig till. Under förutsättning att arbetsgivare och 

arbetstagare inte upprättar villkor i strid med vare sig lagstiftning, kollektivavtal eller 

arbetsrättsliga normer och principer har parterna möjlighet att precisera individuella villkor 

och bestämmelser i arbetstagarens enskilda anställningsavtal. Arbets- och 

anställningsvillkoren i det enskilda anställningsavtalet träffas med stöd av 1 § Lag (1915:218) 

om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (Avtalslagen) om anbud 

och accept där samstämmiga viljeförklaringar allt som oftast leder till avtal. Det kan även ske 

genom konkludent handlande. Ett enskilt anställningsavtal kan således ytterligare precisera en 

arbetstagares arbetsskyldighet. Ett brott mot det enskilda anställningsavtalet utlöser inte de 

rättsföljder som aktualiseras vid brott mot lag eller kollektivavtal.45 Brott mot det enskilda 

anställningsavtalet föranleder i regel skadestånd och angrips sålunda inte som en uppsägning 

eller ett avskedande.46  

 

2.2 Särskilt om arbetsskyldigheten för tjänstemän i privat sektor 
 

29/29-principen äger också tillämplighet för tjänstemän i privat sektor av arbetsmarknaden. 

En tjänsteman i privat sektor förutsätts därmed vara skyldig att utföra allt arbete för 

arbetsgivarens räkning som har ett naturligt samband med dennes verksamhet. Allmänt 

betraktas dock tjänstemän, genom sina enskilda anställningsavtal, vara knutna till en viss 

befattning, tjänst eller specifika arbetsuppgifter såvida inte kollektivavtalet anger olika 

uppgifter. Det innebär följaktligen att det anses vara svårare att omplacera en tjänsteman att 

utföra arbetsuppgifter som skiljer sig från dennes befintliga anställning. 

 

Det finns ingen tydlig rättspraxis för hur bedömningen av privata tjänstemäns 

arbetsskyldighet ska fastställas men sannolikt kommer domstolen, vid en eventuell tvist, att 

göra en samlad bedömning som påminner om den för offentligt anställda. Bedömningen 

består i att fastställa om arbetsuppgifterna har ändrats i sådan utsträckning att tjänstemannen i 

praktiken har fått en ny anställning.47    

 

 

                                                
45 Malmberg, 1997, s. 53 f. 
46 Se AD 1989 nr 67 där arbetsgivarens brott mot det enskilda anställningsavtalet sanktionerades med ett 

ekonomiskt skadestånd till arbetstagaren.  
47 Malmberg, 1997, s. 268; AD 2008 nr 63; AD 2002 nr 134; AD 2002 nr 89. 
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2.3 Bastubadarprincipen 
 

Innan slutet av 1970-talet var en arbetsgivare relativt oförhindrad i sin rätt att omplacera 

arbetstagare. En arbetsgivare var varken skyldig att uppge eller motivera skäl inför ett 

omplaceringsbeslut. Rättsläget förändrades dock genom Arbetsdomstolens principiella 

ställningstagande i målet AD 1978 nr 89, det så kallade bastubadarmålet. Arbetsdomstolen 

fastslog att en arbetsgivare ska vara skyldig att uppvisa godtagbara skäl inför omplaceringar 

som hänför sig till arbetstagaren personligen och som betraktas som särskilt ingripande för 

arbetstagaren. Även tillkomsten av MBL hade betydelse för att arbetsgivarens 

arbetsledningsrätt började betraktas ur ett nytt perspektiv. Bastubadarmålet samt 

Arbetsdomstolens motivering till att arbetsgivarens arbetsledningsrätt skulle inskränkas 

presenteras i det följande:  

 
AD 1978 nr 89. Målet rörde en sulfitoperatör vid namn Mats som, efter att ha startat en ångpanna, 
valde att lämna den utan tillsyn för att istället gå och bada bastu tillsammans med en annan operatör i 
de gemensamma personalutrymmena. Enligt Mats och ett flertal andra operatörer ansågs det kutym på 
arbetsplatsen att arbetstagarna kunde bada bastu under arbetstid trots vetskapen om att maskinerna 
lämnades utan beredskap och tillsyn. Händelseförloppet startade med att en arbetsledare, efter avslutad 
arbetsdag, valde att återvända till arbetsplatsen för att kontrollera att arbetet som Mats skulle utföra 
fortlöpte på ett friktionsfritt sätt. Arbetsledaren ertappade då Mats och den andra operatören i bastun 
istället för vid sina maskiner vilket sedermera ledde till att arbetsgivaren valde att omplacera Mats till 
ett annat arbete inom det befintliga kollektivavtalsområdet.  
 
Arbetsgivaren hävdade att Mats, i väsentlig utsträckning, brustit i sina förpliktelser att övervaka 
ångpannan och att förtroendet för Mats pålitlighet att hantera arbetsuppgifterna som sulfitoperatör var 
förbrukat. Omplaceringen resulterade i att Mats fick lämna anställningen som sulfitoperatör för att 
istället börja arbeta utomhus vid företagets renseri. Arbetstagarorganisationen angrep tvisten från flera 
håll med den huvudsakliga frågan om omplaceringen av Mats kunde anses legitim eller inte. Den 
fackliga organisationen pekade på faktorer såsom att Mats fråntagits det prestigefyllda arbetet som 
sulfitoperatör till att istället arbeta med okvalificerade arbetsuppgifter vid företagets renseri. 
Arbetstagarorganisationen ansåg att omplaceringen var av ingripande art med hänsyn till att 
arbetsuppgifternas beskaffenhet helt och hållet förändrades. Även arbetstiderna förändrades i väsentlig 
utsträckning då Mats gick från skiftarbete till dagtid vilket ledde till att veckoarbetstiden förlängdes 
med fyra timmar. Vidare pekade arbetstagarorganisationen också på de förändrade arbetsförhållandena 
där Mats gick från att arbeta inomhus till att enbart arbeta utomhus vid företagets renseri. Mats 
anställningsvillkor försämrades också med hänsyn till att hans lön minskades med 1000 kronor per 
månad.48    
 

Arbetsdomstolen poängterade, med hänsyn till de nya arbetsrättsliga regler som införts under 

1970-talet och som i hög grad var skyddande lagstiftning till arbetstagarens fördel, att det 

rättsliga läget nu kommit att förändrats och att arbetsgivarens länge oförhindrade 

                                                
48 AD 1978 nr 89; Jfr dock AD 2003 nr 76; AD 2002 nr 134; AD 1998 nr 150 där arbetsgivarna haft godtagbara 

skäl att omplacera berörda arbetstagare.  
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omplaceringsrätt således borde betraktas ur ett nytt perspektiv. Utrymmet för arbetsgivarens 

rätt att omplacera en arbetstagare inom ramen för arbetsledningsrätten kom följaktligen att 

förändras genom Arbetsdomstolens ställningstagande i målet. Arbetsdomstolen fastslog att en 

omplacering kan innebära betydande förändringar för den enskilde arbetstagarens 

arbetsförhållanden. En arbetstagare kan, genom arbetsgivarens beslut att omplacera denne, bli 

tvungen att frångå sina tidigare inlärda arbetsuppgifter för att istället hantera helt nya och 

oprövade arbetsuppgifter. En omplacering kan anses vara ingripande om arbetstagaren fråntas 

möjligheten till att utnyttja sin utbildningskompetens eller yrkeserfarenhet. Arbetstagaren kan 

också förlora sitt sociala umgänge eftersom gamla arbetskamrater ersätts med nya samt att 

anställningsvillkoren i väsentlig utsträckning kan skilja sig mellan det nya och det gamla 

arbetet.  

 

Mot bakgrund av att omplaceringar kan resultera i stora förändringar för en enskild 

arbetstagare konstaterade Arbetsdomstolen att omplaceringar som hänför sig till arbetstagaren 

personligen och som kan betraktas vara av ingripande art såsom i målet presenterat kan 

underkastas rättslig prövning. Prövningen består i att fastställa om arbetsgivaren haft objektivt 

godtagbara skäl att omplacera arbetstagaren eller inte. I bastubadarmålet konstaterade 

Arbetsdomstolen att det inte var möjligt att precisera vad som skulle anses utgöra objektiv 

godtagbara skäl.  

 
Godtagbara skäl omfattar däremot en skyldighet för arbetsgivaren att uppvisa motivet bakom 

beslutet att omplacera arbetstagaren. Vidare måste skälen som arbetsgivaren åberopar vara 

acceptabla och ha betydelse för anställningsförhållandet. Det innebär att arbetsgivaren inte har 

tillåtelse att uppge ovidkommande eller osakliga skäl till varför arbetstagaren blivit 

omplacerad. Arbetsdomstolen har bland annat fastställt att samarbetsproblem utgjort ett 

godtagbart skäl till att omplacera arbetstagare. Domstolen har också godkänt omplaceringar 

av arbetstagare som varit involverade i men inte orsakat uppkomna samarbetsproblem.49 

Godtagbara skäl omfattar även en skyldighet för arbetsgivaren att kunna visa på att 

händelserna faktiskt har inträffat och således inte bygger på hörsägen från arbetsgivarens sida. 

Omplaceringen av arbetstagaren bör också stå i rimlig proportion till den överträdelse som 

arbetstagaren medverkat till.50  

 

                                                
49 AD 2009 nr 4.  
50 AD 2006 nr 12; AD 1993 nr 34.  
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Frågan om en arbetsgivare haft godtagbara skäl att omplacera en arbetstagare har varit 

föremål för Arbetsdomstolens bedömning vid ett flertal tillfällen. Nära inpå 30 år efter det 

avkunnade Bastubadarmålet fick Arbetsdomstolen i uppgift i målet AD 2008 nr 63 att besvara 

frågan om en arbetsgivare haft godtagbara skäl att omplacera en arbetstagare eller inte. 

 

AD 2008 nr 63. I målet uppstod en tvist huruvida ett företag haft rätt att omplacera en 
systemadministratör till ett arbete som vaktmästare. Arbetstagarorganisationen anförde att 
arbetstagaren inte var skyldig att utföra arbetsuppgifterna som vaktmästare och att arbetsgivaren, 
genom omplaceringen, sagt upp arbetstagaren. Ifall arbetstagaren inte blivit skild från sin tidigare 
anställning menade arbetstagarorganisationen att arbetsgivaren saknade objektivt godtagbara skäl för 
att omplacera systemadministratören. Arbetsgivaren hävdade att omplaceringen låg inom dennes 
arbetsledningsrätt. Arbetsdomstolen konstaterade i målet att rollen som såväl systemadministratör som 
vaktmästare låg inom samma kollektivavtalsområde och att arbetstagarens anställnings- och 
arbetsvillkor inte hade förändrats i sådan utsträckning att arbetstagaren kunde betraktas som skild från 
sin tidigare anställning. Därmed ansågs arbetstagaren vara skyldig att ställa sin arbetskraft till 
förfogande för det nya arbetet som denne blivit omplacerad till. Nästa frågeställning var om 
arbetsgivaren haft objektivt godtagbara skäl till att omplacera arbetstagaren. Arbetstagaren ansåg att 
omplaceringen var ingripande med hänsyn till att arbetsuppgifterna gick från kvalificerade till mer 
rutinmässiga i den nya rollen som vaktmästare. Arbetsdomstolen poängterade dock att bedömningen 
huruvida en omplacering kan anses vara särskilt ingripande för en arbetstagare ska fastställas på 
objektiva grunder där till exempel lön och anställningsvillkor ingår i bedömningen. I målet framkom 
det att arbetsuppgifterna som arbetstagaren utfört som systemadministratör inte var av sådan 
kvalificerad art som arbetstagaren påstått och därför betraktades inte omplaceringen som särskilt 
ingripande.51  
 

2.4 God sed och omplaceringar 
 

Arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbetet och, efter eventuell 

medbestämmandeförhandling, fatta ensidiga beslut innebär inte att arbetsgivaren får fatta 

beslut på subjektiva grunder eller på nyckfulla premisser. Arbetsdomstolen har i ett flertal 

domar, däribland AD 1967 nr 26, fastställt att en arbetsgivares fria uppsägningsrätt inte får 

användas för ett syfte som strider mot lagstiftning eller goda seder eller annorlunda uttryckt 

vara rättsstridigt eller verkligen strida mot den allmänna moralen.52 Arbetsdomstolen har 

deklarerat att denna princip också äger tillämpning på arbetsgivarens arbetsledningsrätt. Även 

om en omplacering inte har sådan ingripande verkan som fastställdes i bastubadarmålet kan 

ett omplaceringsbeslut ogiltigförklaras om det går att fastställa att arbetsgivarens beslut inte 

var förenligt med god sed på arbetsmarknaden.53 Frågan om en arbetsgivare brutit mot god 

                                                
51 AD 2008 nr 63; Jfr dock AD:s resonemang i målet AD 2006 nr 12 där en arbetsgivare inte ansågs ha haft 

godtagbara skäl att omplacera en arbetstagare då de samarbetsproblem som arbetsgivaren åberopade inte 
kunde styrkas i fallet.  

52 AD 1967 nr 26. 
53 Källström & Malmberg, 2016, s. 231 f.  
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sed på arbetsmarknaden genom att omplacera en vårdare från ett mentalsjukhus till ett annat 

sjukhus aktualiserades i AD 1983 nr 46: 

 
AD 1983 nr 46. Händelseförloppet startade med att den omplacerade vårdare slog larm om att en 
annan anställd vid mentalsjukhuset misshandlade patienter. Landstingsstyrelsen valde inte att agera på 
vårdarens upplysningar om att det rådde missförhållanden på arbetsplatsen på grund av gärningarna. 
Vårdaren beslutade därför att göra en polisanmälan och rapporterade också händelserna inför 
massmedia. Till följd av detta valde landstingsstyrelsen att kalla till presskonferens där förhållandena 
på sjukhuset dementerades. Vårdaren fick utstå kritik från landstingsstyrelsen vilket sedermera ledde 
till meningsmotsättningar och samarbetssvårigheter mellan vårdaren och den övriga personalen på 
sjukhuset. Till följd av samarbetssvårigheterna valde landstingsstyrelsen att omplacera arbetstagaren 
till ett annat sjukhus och som ultimatum fick vårdaren ta ställning till att antingen acceptera 
omplaceringen, begära tjänstledigt utan lön eller att säga upp sig själv från anställningen. 
Arbetsdomstolen poängterade att vad som tidigare gällt för den fria uppsägningsrätten, att den inte får 
utövas i strid med gällande lag eller goda seder, också gäller för arbetsledningsrätten. Av utredningen i 
målet kunde Arbetsdomstolen konstatera att landstingsstyrelsen haft en betydande skuld till de 
uppkomna samarbetssvårigheterna på arbetsplatsen och att det ultimatum som arbetstagaren sedermera 
ställts inför inte ansågs förenligt med den allmänna rättsgrundsatsen om god sed på arbetsmarknaden. 
Omplaceringen bedömdes därför inte vara acceptabel.54    
 
Utgången blev dock annorlunda i målet AD 2002 nr 134 där en arbetsledare i Stockholms 

tunnelbana blev omplacerad till ett arbete som trafikvärd.  

 
AD 2002 nr 134. En arbetsgivare valde att omplacera en arbetsledare i Stockholms tunnelbana till ett 
arbete som trafikvärd på grund av att arbetsledaren gjort sexuella inviter till en annan anställd. 
Arbetsdomstolen utredde först huruvida omplaceringen kunde betraktas som en uppsägning alternativt 
ett avskedande. Domstolen anförde att arbetstagarens arbetsskyldighet behöver fastställas för att 
besvara frågan om arbetstagaren blivit skild från sin anställning eller inte. Av utredningen i målet 
kunde Arbetsdomstolen inte finna att det fastställts någon begränsning av arbetsledarens 
arbetsskyldighet i det enskilda anställningsavtalet. Inte heller det gällande kollektivavtalet, vilket var 
ett medarbetaravtal, hade angivit någon gräns för arbetsskyldigheten. Efter en samlad bedömning 
konstaterade Arbetsdomstolen att arbetsledaren inte blivit skild från sin tjänst. Omplaceringen var inte 
av sådan ingripande art att den kunde underkastas rättslig prövning då anställningsvillkoren såsom lön, 
geografisk placering och arbetstider förblev oförändrade. Med hänsyn till att arbetsgivaren vidtagit 
omplaceringsbeslutet i syfte att lösa uppkomna samarbetssvårigheter på arbetsplatsen fanns det 
ingenting som antydde att arbetsgivarens beslut varit rättsstridigt eller i strid mot den allmänna 
moralen, det vill säga oförenligt med god sed på arbetsmarknaden. Arbetsdomstolen avfärdade därför 
spörsmålet om att arbetsgivaren brutit mot god sed på arbetsmarknaden.55  
 
I de ovan nämnda målen prövade Arbetsdomstolen om arbetsgivarna, innan de beslutade att 

omplacera respektive arbetstagare, tillämpat och brukat god sed på arbetsmarknaden. I det 

första fallet ställdes arbetstagaren inför ett ultimatum som Arbetsdomstolen inte ansåg var 

förenligt med den allmänna moralen medan domstolen i det andra fallet inte kunde finna att 

arbetsgivaren omplacerat arbetstagaren på ett otillbörligt eller moralstridande sätt. 

Skuldfrågan är ytterligare en aspekt som särskiljer de två målen. I det första målet var det 

                                                
54 AD 1983 nr 46; AD 1991 nr 106.  
55 AD 2002 nr 134. 
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arbetsgivaren som bar skulden för de uppkomna samarbetssvårigheterna på arbetsplatsen 

medan det i det andra målet var den omplacerade arbetstagaren som bar skulden för 

samarbetssvårigheterna. Arbetsdomstolen kunde inte anse att det ultimatum som arbetstagaren 

ställdes inför, på grund av landstingets agerande, var förenligt med god sed på 

arbetsmarknaden varför omplaceringsbeslutet ogiltigförklarades. I andra fallet däremot valde 

arbetsgivaren att omplacera arbetstagaren i syfte att lösa ett, svårhanterbart56, personalärende 

och domstolen kunde med anledning därav inte finna att beslutet stred mot god sed på 

arbetsmarknaden.  

 

2.5 Omplacering till annan ort 
 

En arbetstagares geografiska arbetsskyldighet finns inte reglerad i lagstiftning. Allt som oftast 

är den heller inte reglerad i kollektivavtal.57 Med hänsyn till att varken lagstiftning eller 

kollektivavtal uttryckligen reglerar en arbetstagares geografiska arbetsskyldighet får 

vägledning istället hämtas från arbetstagarens enskilda anställningsavtal. När 

Arbetsdomstolen har i uppgift att fastställa en arbetstagares geografiska arbetsskyldighet kan 

domstolen också ta hänsyn till omständigheterna i respektive fall.58  

 

Utöver det enskilda anställningsavtalet finns det ytterligare faktorer som har betydelse för om 

en arbetstagare kan omplaceras till andra geografiska platser eller inte. En sådan aspekt är hur 

bruket av den geografiska arbetsskyldigheten tidigare hanterats hos arbetsgivaren. Har en 

arbetsgivare tidigare omplacerat arbetstagare till nya arbetsplatser, utan någon invändning 

från arbetstagarorganisationens sida, fastställs arbetstagarens geografiska arbetsskyldighet till 

stor del av en sådan praxis från arbetsgivarens sida. Utöver arbetsgivarens sedvana kan 

arbetstagarens geografiska arbetsskyldighet också fastställas med stöd av gällande bransch. 

Arbetsgivarens sedvana av geografiska omplaceringar tillmäts ingen betydelse om gällande 

bransch indikerar en vidsträckt geografisk arbetsskyldighet.  

 

Har det inte fastställts någon begränsning vad gäller arbetets karaktär förutsätts såväl 

tillsvidareanställda som tidsbegränsat anställda vara omfattade av en vidsträckt geografisk 

                                                
56 Författarens egen kursivering och emfas. 
57 Glavå & Hansson, 2016, s. 598. 
58 AD 1994 nr 24; Se också AD 2006 nr 15 där Arbetsdomstolen beaktade arbetstagarens ålder och avståndet till 

det nya arbetsstället. Jfr dock AD 2009 nr 50 där Arbetsdomstolen inte tog hänsyn till att arbetstagaren var 
småbarnsförälder.  
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arbetsskyldighet. I sådana fall anses en arbetstagare vara skyldig att acceptera omplaceringar 

som ligger inom samma ort eller till en ort som ligger nära den befintliga arbetsplatsen. En 

arbetstagare förväntas inte vara skyldig att acceptera omplaceringar som ligger längre bort än 

ett bekvämt pendlingsavstånd vilket, mer eller mindre, betyder att arbetstagaren har möjlighet 

att dagspendla till den nya arbetsplatsen.59 

 

Den geografiska arbetsskyldigheten anses inte lika begränsad för arbetstagare som utför 

arbeten på entreprenad och där arbetet kontinuerligt fordrar nya arbetsplatser. I sådana fall 

anses en arbetstagare vara skyldig att acceptera omplaceringar till arbetsplatser som kan 

befinna sig på längre avstånd än ett bekvämt pendlingsavstånd. Det faktum att en arbetsgivare 

inte tidigare ombett en arbetstagare att arbeta vid en annan arbetsplats eller att det inte finns 

någon vägledning för hur gällande bransch har hanterat omplaceringar till andra geografiska 

placeringar innebär inte per automatik att en geografisk omplacering till en annan arbetsplats 

inte kan genomföras. Frågan får avgöras med utgångspunkt av hur pass ingripande den 

geografiska omplaceringen kan anses bli för den enskilde arbetstagaren. 

 

2.6 Omplacering till andra arbetstider 
 

I Sverige reglerar Arbetstidslagen (1982:673) (ATL) bland annat bestämmelser om 

arbetstidens längd och förläggning. ATL är en offentligrättslig lagstiftning och lagens 

efterlevnad kontrolleras av arbetsmiljöverket. ATL är en semidispositiv lagstiftning vilket 

framgår av lagens 3 §. Det innebär att arbetsmarknadens parter får göra avsteg från lagens 

tillämpning genom kollektivavtal. Med hänsyn till att ATL är en skyddslagstiftning till 

arbetstagarens förmån är det främst centrala parter som äger rätten att göra avsteg från lagens 

tillämpning genom kollektivavtal.60 Lokala parter ges dock, enligt 4 st. 3 §, också möjlighet 

att genomföra avvikelser från lagen men de avvikelserna äger endast tillämpning under högst 

en månads tid. Avvikelser i kollektivavtal får dock inte innebära sämre villkor för 

arbetstagarna än vad som föreskrivs i Europeiska Unionens (EU) direktiv 2003/88EG 

(Arbetstidsdirektivet). 61  I 2 § ATL finns bestämmelser om att undantag från lagens 

tillämpningsområde får genomföras för arbetstagare som har företagsledande ställning, 

arbetar hemma eller som har okontrollerade arbeten.  

                                                
59 AD 1995 nr 133; AD 1986 nr 63; AD 1984 nr 80.  
60 Prop. 1981/82:154, s. 38 f.  
61 Lagen är försatt med så kallad EU-spärr.  
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I Arbetstidslagen återkommer fyra stycken arbetstidsbegrepp som är viktiga att känna till. Det 

handlar om ordinarie arbetstid, jourtid, mertid och övertid. Det stadgas i 5 § att den ordinarie 

arbetstiden får uppgå till högst 40 timmar i veckan men att den ordinarie arbetstiden kan 

uppgå till 40 timmar i veckan i genomsnitt under en fyraveckorsperiod om det föreligger skäl 

till det. Jourtid innebär att en arbetstagare befinner sig på arbetsplatsen och är beredd att 

utföra arbete som, vid behov, uppstår hos arbetsgivaren. Jourtid för endast tas ut med 48 

timmar för respektive arbetstagare under en fyraveckorsperiod eller 50 timmar under en total 

kalendermånad vilket förskrivs i 6 § ATL. Det fordrar dock, för att jourtiden ska anses vara 

legitim att åberopa från arbetsgivarens sida, att verksamhetens natur kräver det. När såväl den 

ordinarie arbetstiden som jourtidens fastställda timmar överstigs övergår arbetstagarens 

arbetstid istället att definieras som övertid. 8 § preciserar att allmän övertid enbart får tas ut 

med högst 48 timmar under en fyra veckorsperiod eller, precis som med jourtidens 

bestämmelse, 50 timmar under en kalendermånad. En arbetstagares övertid får dock inte 

överstiga 200 timmar under ett sammantaget kalenderår. Bestämmelser om mertid tar sikte på 

att skydda deltidsanställda från att, på ett systematiskt sätt, arbeta mer än vad deras 

arbetstidsmått föreskriver. Bestämmelserna om mertid finns i 10 och 10a §§. All tid som 

överstiger en deltidsanställds ordinarie arbetstidsmått definieras som mertid.  

 

Utöver att Arbetstidslagen preciserar bestämmelser om olika arbetstidsmått finns det även 

föreskrifter om hur denna arbetstid ska förläggas. En arbetsgivare som anställer en 

arbetstagare under permanenta förhållanden är skyldig att, minst två veckor i förväg, 

informera arbetstagaren om eventuella förändringar av såväl den ordinarie arbetstiden som 

jourtidens förläggning i enlighet med 12 § bestämmelser. Undantag från denna princip får 

emellertid göras om verksamhetens art eller händelser som inte på förhand kunnat förutses 

legitimerar sådana undantag.62 I enlighet med Arbetstidslagens 13 § ska en arbetstagare ha 

minst elva timmars sammanhängande ledighet under varje period om 24 timmar. Vidare 

anges det att dygnsvilan inte ska förläggas under tidpunkten 24:00-05:00 med förbehåll för 

arbeten som är av sådan karaktär att det fordras att arbetet utförs även nattetid. Undantag får 

även göras om det är påkallat för att möta allmänhetens behov eller om det föreligger 

särskilda omständigheter som påkallar att arbetet utförs under det nämnda tidsintervallet. Det 

                                                
62 Prop. 1981/82:154, s. 70 f. 
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stadgas i Arbetstidslagens 14 § att en arbetstagare ska erhålla minst 36 timmars 

sammanhängande ledighet under varje period om sju dagar.63  

 

Utgångspunkten är att arbetsgivaren har en ensidig rätt att bestämma hur arbetstiden ska 

förläggas under förutsättning att arbetstidsförläggningen inte strider mot ATL:s bestämmelser. 

En arbetsgivares möjligheter att förfoga över arbetstagarnas arbetstidsförhållanden kan ökas, 

minskas och definieras genom avtal. Att arbetstiden är reglerad i kollektivavtal är en vanlig 

företeelse och det finns olika varianter för hur kollektivavtalsparterna valt att reglera en 

arbetsgivares befogenheter vad gäller arbetstidens förläggning. Oenighet om en arbetsgivares 

befogenhet att förlägga arbetstiden får lösas genom att tolka kollektivavtalets bestämmelser 

eller med stöd av ATL om kollektivavtalet inte ger någon vägledning.64 Arbetsdomstolen fick 

i målet AD 1987 nr 77 ta ställning till om ett kollektivavtal begränsat en arbetsgivares rätt att 

ensidigt förlägga arbetstiden eller inte. 

 
AD 1987 nr 77. I målet framgick det att en arbetsgivare och en arbetstagarorganisation slutit 
kollektivavtal med en bestämmelse om att arbetsgivaren hade rätt att besluta över arbetstidens 
förläggning om ingen överenskommelse med arbetstagarorganisationen kunde nås. Målet berörde ett 
antal gruvarbetare där arbetet var förlagt under dagtid och skiftarbete. Arbetstagarorganisationen 
hävdade att arbetsgivaren, genom kollektivavtalet, valt att tillämpa en viss skiftgång för arbetstagarna 
och var skyldig att följa bestämmelsen under avtalets tid. Arbetsdomstolen betonade å ena sidan vikten 
av att arbetstagare ges möjlighet till att förutse vilka arbetstider som gäller. Å andra sidan hävdade 
Arbetsdomstolen att en begränsning för arbetsgivaren att enbart tillämpa dagtidsarbete eller en 
skiftgång före en annan skulle försvåra arbetsgivarens möjlighet att organisera verksamheten. För att 
en begränsning av en arbetsgivares möjligheter att förlägga arbetstiden ska vara tillämplig fordras ett 
klart stöd i ett upprättat medbestämmandeavtal mellan en arbetsgivare och en arbetstagarorganisation 
där det framgår att arbetsgivaren inte ensidigt kan förändra arbetstidens förläggning.65  
 

Har ett kollektivavtal inte fastställt någon bestämmelse om hur arbetstiden ska förläggas 

förutsätts arbetsgivaren ensidigt kunna bestämma när arbetet ska börja samt när raster kan tas 

ut. En arbetsgivares rätt att förlägga arbetstiden begränsas inte av hur arbetsgivaren tidigare 

valt att förlägga arbetstiden.66 En arbetsgivare har dock inte rätt att genomföra förändringar av 

en arbetstagares arbetstid om det bryter mot en arbetstagares enskilda anställningsavtal.67 En 

arbetstagare anses heller inte skyldig till att behöva acceptera att arbetstiden förändras i sådan 

utsträckning att arbetstagaren måste gå från dagtidsarbete till skiftarbete eller till att arbeta på 

helger. För att ingripande förändringar av en arbetstagares arbetstid ska anses acceptabla 

                                                
63 Till exempel är det befogat att en polis arbetar under nätterna för att möta allmänhetens behov av säkerhet.  
64 Malmberg, 1997, s. 278 f; Gullberg, Rundquist, Ewaldsson & Wennerström, 2019, s. 34. 
65 AD 1987 nr 77. 
66 AD 1950 nr 42.  
67 AD 2002 nr 84; AD 1981 nr 174; AD 1979 nr 66. 
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behöver det finnas särskilda omständigheter som stödjer sådana förändringar.68 I Målet AD 

2010 nr 2 fick Arbetsdomstolen ta ställning till om arbetstagarna var skyldiga till att acceptera 

arbetsgivarens förläggning av arbetstiden som skulle innebära delad tjänstgöringstur.  

 
AD 2010 nr 2. I målet uppstod frågan ifall ett bussbolag brutit mot det gällande kollektivavtalet eller 
mot enskilda anställningsavtal genom att förändra arbetstidsförläggningen för tre driftledare. 
Förändringen innebar att arbetstagarna, under fem dagar i månaden, skulle utföra sina arbeten i två 
separata arbetstidsblock. Arbetstagarorganisationen, i det här fallet Unionen, pekade på att 
tjänstemannaavtalet inte innehöll någon uttrycklig bestämmelse om att uppdelade arbetspass var 
acceptabelt. Unionen hävdade att tjänstemännens arbetstid skulle vara sammanhängande och att 
hänsyn skulle tas till att tjänstemännens arbetsliv gick att förena med arbetstagarnas sociala liv, något 
som avsevärt skulle försvåras med de uppdelade arbetspassen. Arbetsgivaren hävdade att 
tjänstemannaavtalet i första hand avsåg att tillgodose verksamhetens behov. Arbetsdomstolen kunde 
inte finna att det fanns någon gemensam partsuppfattning om att arbetstiden skulle vara 
sammanhängande. Inte heller gick det att konstatera att uppdelade arbetspass var otillåtna varför 
arbetsgivarens beslut inte ansågs inkorrekt. Däremot kom domstolen fram till slutsatsen att de 
uppdelade arbetspassen hade en ingripande verkan för arbetstagarnas arbetsförhållanden och det fanns 
inget som tydde på att rådande förhållanden tillämpades inom bussbranschen eller att förhållandena 
med uppdelade arbetspass sedan tidigare tillämpats på arbetsplatsen. Med hänsyn till att varken 
arbetsplatsen och branschen i övrigt tillämpade uppdelade arbetspass blev Arbetsdomstolens slutsats 
att arbetstagarna slutit sina enskilda anställningsavtal mot den bakgrunden. Det förelåg därför ingen 
skyldighet för arbetstagarna att acceptera arbetsgivarens nya arbetstidsförläggning och arbetsgivaren 
befanns skyldig till brott mot de enskilda anställningsavtalen.69 
 

3 Arbetstagarsidans inflytande över omplaceringsbeslut  
 

I mitten av 1970-talet antogs Lagen (1975/76:105) om medbestämmande i arbetslivet (MBL). 

Den ger arbetstagarorganisationer rätt att, med stöd av 10 och 12 §§ MBL, förhandla med 

arbetsgivarsidan. Lagen anger också ett krav för en arbetsgivare att, inför viktigare 

förändringar av dennes verksamhet eller av arbetstagarnas arbets- eller anställningsvillkor, 

påkalla förhandling med den eller de arbetstagarorganisationer som arbetsgivaren är bunden 

av kollektivavtal med. Arbetsgivarens förhandlingsskyldighet gentemot 

arbetstagarorganisationer inför beslut som föranleder viktigare förändringar kallas för den 

primära förhandlingsskyldigheten och bestämmelserna återfinns i 11 § MBL. En arbetsgivares 

primära förhandlingsskyldighet föreligger även i förhållande till icke avtalsslutande 

arbetstagarorganisationer om arbetsgivarens beslut särskilt berör en medlem i en sådan 

arbetstagarorganisation vilket framgår av 13 § MBL. Den centrala frågan blir således; vad 

                                                
68 Källström & Malmberg, 2016, s. 228; Glavå & Hansson, 2016, s. 599; Malmberg, 1997, s. 280 f.  
69 AD 2010 nr 2; se även AD 1979 nr 66 där fem stycken sjuksköterskor inte ansågs skyldiga att gå från att 

arbeta mellan tiderna 07:00–22:00 till att arbeta skift under nätterna. Även fast arbetsgivaren påpekade att det 
rörde sig om en verksamhet som pågick dygnet runt fanns det ingenting som tydde på att sjuksköterskorna, 
enligt gällande praxis för den specifika gruppen av sjuksköterskor, var skyldiga att tillmötesgå arbetsgivarens 
önskan om att förlägga arbetstiden även nattetid.   
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utgör en viktigare förändring? Det står att finna i förarbetena till MBL att ett 

omplaceringsbeslut utgör en viktigare förändring av en arbetstagares arbets- och 

anställningsvillkor. En arbetsgivare förutsätts därmed skyldig till att själv påkalla till 

förhandling med berörd arbetstagarorganisation innan arbetsgivaren verkställer sitt beslut att 

omplacera arbetstagaren.70  

 

Förhandlingarna mellan arbetsgivare och arbetstagarorganisationer syftar till att öka 

demokratiseringen i arbetslivet. Genom förhandlingar ges arbetstagarorganisationer, vilka 

företräder arbetstagarna, möjlighet till att föra fram sina åsikter och påverka arbetsgivaren 

innan denne avser att fatta sitt slutgiltiga beslut. Förhandlingarna ska påbörjas i sådan tid att 

det utgör ett naturligt och effektivt led i beslutsprocessen. Det är av vikt att 

arbetstagarorganisationerna ges verkningsfulla möjligheter att ingå i beslutsprocessen 

tillsammans med arbetsgivaren.71 Under förutsättning att en arbetsgivare omplacerar en 

arbetstagare inom ramen för dennes arbetsskyldighet kan inte omplaceringen underkastas 

rättslig prövning.72 Vid sådana situationer är förhandlingsreglerna i MBL den enda rättsligt 

applicerbara begränsningen av en arbetsgivares arbetsledningsrätt. Förhandlingsreglerna 

begränsar en arbetsgivares arbetsledningsrätt genom att arbetsgivaren blir skyldig att uppge 

skälen till omplaceringen för att inte bryta mot fastställda förhandlingsregler i MBL.73      

 

3.1 Arbetsgivarens skyldighet att förhandla inför arbetsledningsbeslut 
 

3.1.1 Förhandlingsskyldighet mot kollektivavtalsslutande 
arbetstagarorganisation (11§ MBL) 

 

Enligt 11§ MBL ska en arbetsgivare, innan denne fattar beslut om viktigare förändringar av 

sin verksamhet eller arbetstagarnas arbets- eller anställningsvillkor, primärförhandla med den 

eller de arbetstagarorganisationer som arbetsgivaren har kollektivavtal med. Att arbetsgivaren 

ska förhandla på eget initiativ anses förstärka den redan allmänna förhandlingsskyldigheten 

som följer av 10 § MBL. En arbetsgivare som lyder under den primära 

                                                
70 Prop. 1975/76:105, Bilaga 1, s. 353 ff. 
71 Prop. 1975/76:105, Bilaga 1, s. 355 f. 
72 Se dock avsnittet om bastubadarmålet. 
73 Glavå & Hansson, 2016, s. 588; Lunning & Toijer, 2016, s. 692. 
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förhandlingsskyldigheten är ålagd att vänta med att genomföra sitt beslut tills dess att 

förhandlingen anses vara avslutad.74  

 

Innan en arbetsgivare förutsätts vara skyldig att påkalla förhandling är det befogat att ta 

hänsyn till vilka förhållanden som råder på arbetsplatsen. Arbetsdomstolen fick i målet AD 

1992 nr 17 i uppgift att bedöma om en arbetsgivare försummat sin förhandlingsskyldighet 

innan denne fattat beslut om att omplacera sex arbetstagare.  

 
AD 1992 nr 17. Det uppstod en tvist huruvida en underavdelning till företaget NCC brutit mot sina 
förpliktelser att primärförhandla med byggnadsarbetareförbundet innan beslut fattades att omplacera 
sex arbetstagare. Byggnadsarbetareförbundet hävdade att omplaceringarna utgjorde en viktigare 
förändring av arbetstagarnas arbets- och anställningsvillkor medan arbetsgivaren bestred 
arbetstagarorganisationen uppfattning. Arbetsdomstolen inledde med att belysa det allmänna synsättet 
kring den primära förhandlingsskyldigheten där en arbetsgivare förutsätt vara skyldig att påkalla 
förhandling i alla frågor som en arbetstagarorganisation kan tänkas vilja förhandla i. Frågor som 
tillkommer från gång till annan hos en arbetsgivare i samma form och omfattning och som följaktligen 
hanteras enligt en inarbetad ordning anses falla utanför den primära förhandlingsskyldigheten. 
Arbetsdomstolen konstaterade att en omplacering utgör en viktigare förändring av en arbetstagares 
arbets- och anställningsvillkor och därför är en arbetsgivare skyldig att påkalla förhandling med berörd 
arbetstagarorganisation. Däremot, menade Arbetsdomstolen, får inte förhandlingsskyldigheten 
försvåra en arbetsgivares möjlighet att tillhandahålla en rationell och effektivt organiserad verksamhet. 
I målet tog domstolen ställning för att arbeten som utförs på entreprenad har att räkna med att arbetet 
förläggs vid olika arbetsställen. Men hänsyn till arbetets beskaffenhet kunde det mot den bakgrunden 
inte fastställas att arbetsgivarens beslut att omplacera arbetstagarna utgjort en viktigare förändring av 
arbetstagarnas arbets- och anställningsvillkor som skulle omfattas av arbetsgivarens primära 
förhandlingsskyldighet. Arbetsgivaren hade därmed inte brutit mot sina förpliktelser att påkalla 
förhandling med arbetstagarorganisationen inför beslutet att omplacera arbetstagarna.75 
 

I syfte att fastställa om arbetsgivarens beslut innebär en viktigare förändring av arbetstagarens 

arbets- och anställningsvillkor är det således befogat att ta hänsyn till rådande förhållanden på 

den befintliga arbetsplatsen samt vilka arbets- och anställningsvillkor som tillämpas på de 

anställda. Om arbetsgivarens beslut betraktas vara av mer allmän karaktär bortfaller 

arbetsgivarens primära förhandlingsskyldighet. Det blir istället arbetstagarorganisationens, 

med stöd av 12§ MBL, uppgift att påkalla förhandling med arbetsgivaren varefter denne blir 

förpliktad att vänta med att verkställa sitt beslut innan förhandlingen anses avslutad.76  

 

Utgångspunkten för den primära förhandlingsskyldigheten är att arbetsgivarens beslut innebär 

en viktigare förändring av verksamheten eller arbetstagarnas arbets- eller anställningsvillkor. 

Går det att anta att arbetsgivarens förhandlingsskyldighet försvinner om beslutet inte innebär 
                                                
74 Prop. 1975/76:105, Bilaga 1, s. 351. 
75 AD 1992 nr 17. 
76 Prop. 1975/76:105, Bilaga 1, s. 211. 
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eller leder till en direkt synbar förändring av verksamheten eller de anställdas arbets- och 

anställningsvillkor? Arbetsdomstolen besvarade frågan i målet AD 1980 nr 72 med att 

arbetsgivarens primära förhandlingsskyldighet enligt 11§ MBL kan tolkas från två skilda 

synsätt. Den ena synsättet bygger på lagtextens ordalydelse vilket föranleder att 

arbetsgivarens förhandlingsskyldighet endast är tillämpligt när beslutet antas leda till en 

verklig förändring av arbetsgivarens verksamhet eller de anställdas arbets- och 

anställningsvillkor. Det andra synsättet, som Arbetsdomstolen också tog ställning för i målet, 

utgår från tanken att arbetsgivarens primära förhandlingsskyldighet ska omfatta frågor där det 

finns skäl att generellt anta att den fackliga arbetstagarorganisationen alltid vill förhandla.77 

En arbetsgivare som tillsätter en utredning som därefter inte leder till något slutgiltigt beslut 

antas således inte brutit mot sina förpliktelser att påkalla förhandling med berörd 

arbetstagarorganisation. Har en arbetsgivare dock tillsatt en utredning som sedan utgör 

underlag för arbetsgivarens beslut betraktas arbetsgivaren ha brutit mot den primära 

förhandlingsskyldigheten med beaktande av att förhandlingen påkallats för sent.78  

 

Arbetsdomstolen har alltsedan 2018 bedömt frågan huruvida en arbetsgivares beslut i olika 

typer av fall utgjort en viktigare förändring eller inte i omkring 78 refererade domar. I enbart 

14 av dessa fall har Arbetsdomstolen kommit fram till slutsatsen att arbetsgivarens beslut inte 

utgjort en viktigare förändring. Arbetsdomstolens ställningstagande i frågan indikerar således 

att en arbetsgivares arbetsledningsbeslut allt som oftast utgjort en viktigare förändring som 

arbetstagarorganisationen typiskt sett velat förhandla om. När Arbetsdomstolen konstaterat att 

en arbetsgivares beslut inte inneburit en viktigare förändring har det styrkts av att 

förändringen varit tillfällig, varit uppe för tidigare förhandling, inga nya omständigheter har 

tillkommit eller att det rört sig om en marginell förändring för arbetstagarna.79  

 

Förhandlingsskyldighet enligt 11 § MBL föreligger även om arbetsgivarens beslut innebär en 

positiv förändring för arbetstagaren eller om arbetstagaren, på eget bevåg, valt att acceptera 

arbetsgivarens beslut. 80 Det bygger på tanken att arbetstagarorganisationerna fortsatt ska ha 

                                                
77 Prop. 1975/76:105, Bilaga 1, s. 39; AD 1989 nr 72. 
78 AD 1972 nr 166. 
79 Holke & Olauson, 2018, s. 108.  
80 Prop. 1975/76:105, Bilaga 1, s. 7; Se också AD 2001 nr 26 där en kommun slutit överenskommelse med en 

arbetstagare om att genomföra alkoholtester trots att ingen förhandling med arbetstagarorganisationen ägt 
rum. Arbetsdomstolen hävdade att en sådan överenskommelse inte innebar att arbetsgivaren hade rätt att 
åsidosätta sin förhandlingsskyldighet mot arbetstagarorganisationen.  
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rätt till att, genom förhandlingar, bedöma och påverka arbetsgivaren innan denne fattar sitt 

beslut oavsett om den enskilda arbetstagaren självmant kommit överens med arbetsgivaren. 

 

Situationen förhåller sig dock annorlunda när parter anses vara överens inför ett beslut som 

inte föranletts av någon förhandling.81 I sådana situationer hävdar Arbetsdomstolen att det 

inte föreligger någon förhandlingsskyldighet men att arbetsgivaren bär ansvaret för att, vid 

eventuella oenigheter mellan parterna, kunna styrka att parterna verkligen varit överens i 

frågan. Arbetsdomstolen ställer höga krav på arbetsgivares bevisning vid ovanstående 

situationer.  

 

3.1.2 Förhandlingsskyldighet mot icke-avtalsslutande arbetstagarorganisation 
(13§ MBL)  

 

En arbetsgivare är även ålagd att förhandla med arbetstagarorganisationer till vilken 

arbetsgivaren inte är bunden av kollektivavtal med men bara om frågan särskilt berör en 

medlem som tillhör en sådan arbetstagarorganisation. Första stycket i 13§ MBL stadgar att 

arbetsgivaren är bunden av samma primära förhandlingsskyldighet enligt 11 och 12 §§ MBL 

om arbetsgivarens beslut kan anses särskilt beröra en medlem i en icke avtalsslutande 

fackorganisation. Avgörande om arbetsgivaren är skyldig att påkalla förhandling är således att 

det går att konstatera att arbetsgivarens beslut särskilt berör en medlem i den icke 

avtalsslutande organisationen. Berör således en åtgärd eller ett beslut från arbetsgivarens sida 

både en medlem i en kollektivavtalsslutande arbetstagarorganisation och en medlem i en icke 

avtalsslutande arbetstagarorganisation är arbetsgivaren enbart skyldig att förhandla med den 

arbetstagarorganisation som arbetsgivaren är förbunden av kollektivavtal med.82  

 

Arbetsgivarens förhandlingsskyldighet mot en icke avtalsslutande arbetstagarorganisation 

blev föremål för Arbetsdomstolen bedömning i målet AD 1989 nr 67. 

 

AD 1989 nr 67. Målet rörde en svetsare som utfört undermåliga prestationer i en tidsstudie. 
Arbetstagaren var medlem i en arbetstagarorganisation som arbetsgivaren inte var bunden av 
kollektivavtal med. Arbetsgivaren beslöt, efter att denne uppmärksammat att svetsaren utfört de dåliga 
prestationerna, att omplacera denne från arbetet som svetsare till ett arbete som i huvudsak omfattades 
av städuppgifter. Arbetsdomstolen konstaterade att omplaceringen utgjorde en viktigare förändring av 
arbetstagarens arbets- och anställningsvillkor. Arbetsgivarens beslut skulle således föregåtts av en 
primär förhandling med arbetstagarens fackliga organisation. Arbetsgivaren hävdade att 
                                                
81 AD 1978 nr 29; AD 1978 nr 89; AD 1980 nr 23; AD 1982 nr 5; AD 1982 nr 41. 
82 Prop. 1975/76:105, Bilaga 1, s. 360 f. 
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förhandlingsskyldigheten uppfyllts genom informella samtal med representanter från 
arbetstagarorganisationen. Det bestreds från den fackliga organisationen. Förhandlingar kan, och här 
refererade Arbetsdomstolen till tidigare utlåtanden i frågan, genomföras på informell basis men kravet 
är att motparten har insikt om att det verkligen är en förhandling som äger rum. I målet kunde det inte 
styrkas att den fackliga organisationen haft vetskap om att arbetstagarorganisationen och arbetsgivaren 
förhandlat om arbetsgivarens omplaceringsbeslut. Med anledning därav ansåg Arbetsdomstolen att 
arbetsgivaren åsidosatt sin förhandlingsskyldighet mot den fackliga organisationen.83 
 
Arbetsdomstolen kom fram till samma slutsats i ytterligare ett mål där arbetsgivarens beslut 

berörde en medlem som, i förhållande till arbetsgivaren, tillhörde en icke avtalsslutande 

arbetstagarorganisation.  
 
AD 1977 nr 216. Målet rörde en ekonomiassistent som, efter en lungoperation, återvände till sitt 
arbete. Väl på plats erhöll arbetstagaren ett skriftligt brev från arbetsgivaren där det framgick att denne 
avsåg att omplacera arbetstagaren till nya arbetsuppgifter. Arbetstagaren var, i förhållande till 
arbetsgivaren, medlem i en icke avtalsslutande arbetstagarorganisation. Den fackliga organisationen 
hävdade att arbetsgivaren brutit mot sin förhandlingsskyldighet enligt 13 § MBL innan denne fattat 
och verkställt sitt omplaceringsbeslut. Arbetsgivaren påstod att det rörde sig om en nödfallssituation 
där omplaceringen var tvungen att genomföras under snabba premisser. Arbetsdomstolen kunde inte 
finna att det förelåg några synnerliga skäl som berättigade arbetsgivarens ståndpunkt i frågan. Av den 
anledningen kom Arbetsdomstolen fram till slutsatsen att arbetsgivaren försummat sin 
förhandlingsskyldighet genom att inte påkalla till förhandling med arbetstagarens fackliga 
organisation.84  
 

Situationen förhåller sig dock annorlunda när en arbetsgivares omplaceringsbeslut berör både 

medlemmar i en avtalsslutande arbetstagarorganisation och medlemmar i en icke 

avtalsslutande arbetstagarorganisation. Då betraktas inte längre en arbetsgivares 

omplaceringsbeslut särskilt beröra en medlem i en icke avtalsslutande arbetstagarorganisation 

och arbetsgivarens förhandlingsskyldighet enligt 13 § MBL bortfaller av den anledningen. 

Arbetsgivaren har fortsatt förhandlingsskyldighet i förhållande till den arbetstagarorganisation 

som arbetsgivaren är bunden av kollektivavtal med. Samma förhållande, att en arbetsgivare 

enbart är skyldig att förhandla med den avtalsslutande fackliga organisationen, anses föreligga 

när en arbetsgivares beslut består av mer allmän karaktär eller vid beslut som berör en 

arbetsgivares verksamhet i stort.85  

 

Arbetsdomstolen preciserade i målet AD 1984 nr 98 omfattningen av en arbetsgivares 

förhandlingsskyldighet i förhållande till en icke avtalsslutande arbetstagarorganisation. 

 
AD 1984 nr 98. Målet rörde ett bevakningsföretag som tappade två kunder vilket senare resulterade i 
arbetsbrist. Bevakningsföretaget valde att säga upp nio stycken anställda samt omplacera tre stycken 
                                                
83 AD 1989 nr 67. 
84 AD 1977 nr 216. 
85 Prop. 1975/76:105, Bilaga 1, s. 360 f.  
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anställda varav två var medlemmar i en arbetstagarorganisation som arbetsgivaren inte hade 
kollektivavtal med. Med hänsyn till att omplaceringarna hade sin utgångspunkt i den uppkomna 
arbetsbristsituationen ansåg inte Arbetsdomstolen att det förelåg någon förhandlingsskyldighet i 
förhållande till den icke avtalsslutande arbetstagarorganisationen eftersom frågan inte särskilt berörde 
medlemmarna i den icke avtalsslutande arbetstagarorganisationen.86 Arbetsdomstolen anförde vidare 
att det inte ansågs tillräckligt att ett beslut får återverkningar för enskilda arbetstagare för att 
förhandlingsskyldigheten enligt 13§ MBL ska träda in. Det som har betydelse är om syftet med 
åtgärden kan betraktas särskilt beröra arbetstagare som är medlemmar i en icke avtalsslutande 
arbetstagarorganisation. 
 

Ytterligare ett fall där Arbetsdomstolen fick i uppgift att bedöma om om en arbetsgivare varit 

skyldig att påkalla förhandling med en icke avtalsslutande arbetstagarorganisation var AD 

1980 nr 25.  

 
AD 1980 nr 25. En arbetstagare hos ett rederi blev omplacerad till att utföra nya arbetsuppgifter varpå 
det uppstod en tvist huruvida arbetsgivaren uppfyllt sin förhandlingsskyldighet eller inte. 
Problematiken bestod i att arbetstagaren, innan beslutet om omplacering fattades och verkställdes, 
övergick från att vara medlem i en avtalsslutande arbetstagarorganisation till att bli medlem i en icke 
avtalsslutande arbetstagarorganisation. Frågan ställdes om arbetsgivaren försummat sina förpliktelser 
att påkalla förhandling med arbetstagarens nya arbetstagarorganisation som arbetsgivaren inte hade 
kollektivavtal med. Arbetsgivaren hävdade, med stöd av det då gällande kollektivavtalet, att det inte 
förelåg någon förhandlingsskyldighet inför den typ av omplacering som var aktuell i målet. Med hjälp 
av utredningen i målet kunde Arbetsdomstolen styrka att arbetsgivarens uppfattning och tolkning av 
kollektivavtalet var korrekt. Arbetsdomstolen poängterade dock att förhandlingsskyldighetens 
dispositivitet gäller i förhållande mot en avtalsslutande arbetstagarorganisation och inte i förhållande 
till en icke avtalsslutande arbetstagarorganisation. På dessa premisser kunde Arbetsdomstolen fastslå 
att arbetsgivaren försummat sina förpliktelser att, innan omplaceringen av arbetstagaren realiserades, 
påkalla förhandling med den icke avtalsslutande arbetstagarorganisationen.  
 
Arbetsdomstolen presenterade i målet ett resonemang att det skulle kunna tänkas att 
förhandlingsskyldigheten såsom den preciserats i ett gällande kollektivavtal också skulle vara gällande 
för icke avtalsslutande arbetstagarorganisationer. Rätten för fackliga minoritetsorganisationer att 
förhandla ska dock inte begränsas på bekostnad av vad kollektivavtalsslutande parter kommit överens 
om i ett kollektivavtal. Utan förhandlingsrätten skulle icke avtalsslutande organisationer mista sin rätt 
att övervaka och påverka en arbetsgivares beslut när beslutet kan anses särskilt beröra en medlem som 
tillhör en sådan minoritetsorganisation.87  
 
Innan en arbetsgivare beslutar om en åtgärd som utgör en viktigare förändring av en 

arbetstagares arbets- eller anställningsvillkor är det arbetsgivarens ansvar att säkerställa om 

arbetstagaren är fackligt ansluten eller inte samt vilken arbetstagarorganisation denne i sådant 

fall tillhör. En arbetsgivare kan därigenom inte undslippa sin förhandlingsskyldighet med 

motivering att arbetsgivaren inte kände till om arbetstagaren var fackligt ansluten eller inte.88  

 

 

                                                
86 AD 1984 nr 98. 
87 Prop. 1975/76, Bilaga 1, s. 487 f; AD 1980 nr 25. 
88 Prop. 1975/76, Bilaga 1, s. 357. 
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3.1.3 Både arbetsgivaren och arbetstagarorganisationen saknar kollektivavtal 
 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att en arbetsgivare som avser att omplacera en 

arbetstagare har förhandlingsskyldighet mot den arbetstagarorganisation som arbetsgivaren är 

bunden av kollektivavtal med enligt 11 § MBL. Samma förhandlingsskyldighet, men då 

baserad på 13 § MBL, gäller när omplaceringen särskilt berör en arbetstagare som är medlem 

i en arbetstagarorganisation som arbetsgivaren inte är bunden av kollektivavtal med. Hur 

förhåller sig situationen då en arbetsgivare inte har något kollektivavtal att förhålla sig mot 

samt när den enskilda arbetstagaren inte är fackligt ansluten? Enligt Medlingsinstitutets 

statistik omfattas 83 % av arbetstagarna på privat sektor mellan åldrarna 16-64 år av 

kollektivavtal. Den fackliga organisationsgraden för individer i åldrarna 16-64 år är 65 %.89 

Statistiken indikerar att det finns oorganiserade arbetstagare på arbetsmarknaden och att det 

finns arbetstagare som inte omfattas av något kollektivavtal. Frågan aktualiseras således när 

en oorganiserad arbetstagare befinner sig på en arbetsplats där en arbetsgivare inte är bunden 

av eller tillämpar något kollektivavtal.  

 

När en arbetsgivare inte omfattas av något kollektivavtal som reglerar vilka arbets- och 

anställningsvillkor som ska tillämpas på arbetsplatsen får bestämmelser och villkor istället 

regleras mellan arbetsgivare och arbetstagare i det enskilda anställningsavtalet. Under 

förutsättning att det enskilda anställningsavtalet inte strider mot lagstiftning är 

utgångspunkten att arbetsgivare och arbetstagare själva kan fastställa vilka arbetsvillkor en 

enskild arbetstagare ska omfattas av i det enskilda anställningsavtalet. Det är dock en sanning 

med modifikation eftersom en arbetsgivare också är förpliktad att ta hänsyn till arbetsrättsliga 

normer och principer. En arbetsgivare kan heller inte upprätta oskäliga anställningsvillkor i 

det enskilda anställningsavtalet. Ett kollektivavtal kan, trots det faktum att en arbetsgivare är 

oorganiserad, ändock ha betydelse för vilka anställningsvillkor som ska tillämpas i det 

enskilda anställningsavtalet. Huruvida arbetstagaren tillhör någon arbetstagarorganisation 

eller inte är av underordnad betydelse för avtalsfriheten mellan en arbetsgivare och en 

arbetstagare. Kollektivavtalet kan också, med stöd av sedvänja i branschen, ge det enskilda 

anställningsavtalet innehåll. Det enskilda anställningsavtalets innehåll kan också hämta 

vägledning från vad som tillämpas inom branschen, på orten eller från vad som med ett 

naturligt betraktelsesätt kan anses vara legitima anställningsvillkor. 

                                                
89 Medlingsinstitutets årsrapport, 2018, s. 195 ff. 
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En arbetsgivare som inte är bunden av något kollektivavtal kan komma att omfattas av ett i 

branschen gällande kollektivavtal under förutsättning att det enskilda anställningsavtalet klart 

utrycker en sådan ståndpunkt. Arbetsdomstolen angav i målet AD 1991 nr 81 att ett enskilt 

anställningsavtal kan hämta vägledning från ett kollektivavtal trots att en arbetsgivare inte är 

bunden av något kollektivavtal. Tvisten hade en ekonomisk karaktär men visar ändå på vilka 

omständigheter som kan bidra till att ett kollektivavtals bestämmelser kan bli gällande för en 

oorganiserad arbetsgivare.  

 

AD 1991 nr 81. Målet rörde en nattvaktmästare som arbetade ombord på ett fartyg i Helsingborgs 
hamn. Det uppstod en tvist huruvida arbetstagaren var berättigad till övertidsersättning eller inte. Det 
framgick att nattvakmästaren fått den avtalade timlönen enligt sitt enskilda anställningsavtal även för 
de timmar arbetstagaren arbetat övertid. Arbetsgivaren hävdade att det inte hade preciserats, när det 
enskilda anställningsavtalet slöts, att det skulle utgå någon ytterligare ersättning än den timlön som det 
enskilda anställningsavtalet föreskrev. Arbetstagaren hävdade att arbetsgivaren medgett, när det 
enskilda anställningsavtalet upprättades, att det närmast gällande kollektivavtalet skulle vara 
vägledande för hur övertidsersättningen skulle fastställas. Arbetsdomstolen kom fram till slutsatsen att 
det ifrågavarande arbetet som var aktuellt i målet i regel ska ha rätt till övertidsersättning och att praxis 
av arvodets storlek fick härledas ur det närmast tillämpliga kollektivavtalet.  
 

Oavsett om det enskilda anställningsavtalet hänvisar till ett gällande kollektivavtal eller inte, 

förutsätts 29/29-principen om arbetstagarens arbetsskyldighet äga tillämpning i förhållandet 

mellan oorganiserade arbetsgivare och oorganiserade arbetstagare.90  

 

Enskilda arbetsgivare, arbetsgivarorganisationer och arbetstagarorganisationer har rätt att 

påkalla till förhandling med stöd av MBL. Det innebär följaktligen att oorganiserade 

arbetsgivare och arbetstagare inte har rätt att påkalla förhandling med stöd av MBL. Det antas 

istället att den part som vill förhandla får göra det på civilrättslig väg vid fråga om till 

exempel vilken arbetsskyldighet en arbetstagare har i enlighet med sitt anställningskontrakt 

eller omvänt vilka rättigheter som en arbetsgivare faktiskt har att omplacera en arbetstagare.91  

 
Ett kollektivavtals bestämmelser kan fortsatt ha betydelse i situationer där både arbetsgivaren 

och arbetstagaren är oorganiserade och som tecknat ett enskilt anställningsavtal på 

civilrättsliga grunder. Det stöds av tanken att ett kollektivavtal inom en särskild bransch kan 

vägleda vilka anställningsvillkor som kan betraktas vara skäliga eller inte för det enskilda 

anställningsavtalet. Ett enskilt anställningsavtal som omfattas av anställningsvillkor som i 

                                                
90 Källström & Malmberg, 2016, s. 219. 
91 Glavå & Hansson, 2016, s. 544. 
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betydande utsträckning skiljer sig från vad som anses acceptabelt inom gällande bransch eller 

som anses vara oskäliga kan, med stöd av Avtalslagen jämkas eller tas bort i sin helhet.  

 

När arbetsgivaren inte är bunden av något kollektivavtal och arbetstagaren är oorganiserad 

föreligger det ingen förhandlingsskyldighet för arbetsgivaren när denne avser att omplacera 

arbetstagaren. Det innebär att en oorganiserad arbetstagare inte har rätt till vare sig 

information eller förhandling i enlighet med MBL:s bestämmelser. Vilka rättigheter en 

arbetsgivare har att omplacera en arbetstagare får istället tolkas i enlighet med vad parterna 

har kommit överens om i det enskilda anställningsavtalet och med hänsyn till såväl god sed på 

arbetsmarknaden som bastubadarprincipen. 

 

3.2 Arbetstagarorganisationernas tolkningsföreträde enligt 34 § MBL 
 

Med stöd av 34 § MBL erhöll arbetstagarorganisationer som slutit kollektivavtal med 

arbetsgivare ett tolkningsföreträde vid eventuella tvister om en arbetstagares arbetsskyldighet. 

Rätten för arbetstagarorganisationer att nyttja tolkningsföreträde fordrar, utöver att 

arbetsgivaren och arbetstagarorganisationen är bundna av samma kollektivavtal, att tvisten 

berör en medlem som tillhör den avtalsslutande arbetstagarorganisationen. Innan tillkomsten 

av arbetstagarorganisationens tolkningsföreträde enligt 34 § MBL var det istället 

arbetsgivaren som ägde frågan huruvida en arbetstagare var skyldig till att utföra ett arbete 

eller inte. I målet AD 1934 nr 179 stärkte Arbetsdomstolen arbetsgivarens ställning i frågor 

avseende arbetstagarens arbetsskyldighet. Domstolen hävdade att det som regel fick antas 

svårare att gottgöra en uppkommen skada på grund av en arbetstagares arbetsvägran än att 

kompensera en skada som skett till följd av en arbetsgivares beslut att beordra en arbetstagare 

att utföra arbete utanför dennes arbetsskyldighet. Arbetsdomstolens slutsats blev sålunda att 

arbetsgivarens uppfattning fick avgöra huruvida arbetstagaren kunde befinnas skyldig att 

utföra det åberopade arbetet eller inte.92 

 

En arbetstagarorganisations tolkningsföreträde enligt 34 § MBL gäller dock inte 

undantagslöst. En arbetsgivare kan, om denne anser att det föreligger synnerliga skäl, 

undantränga en arbetstagarorganisations tolkningsföreträde.93 En arbetsgivare som beslutar att 

undantränga en arbetstagarorganisations tolkningsföreträde gör det under skadeståndsansvar 

                                                
92 AD 1934 nr 179; Prop. 1975/76:105, Bilaga 2, s. 92.  
93 Prop. 1975/76:105, Bilaga 1, s. 222 f; Iseskog, 2017, s. 90. 
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enligt 58 § MBL. En arbetsgivare har inte rätt att åberopa synnerliga skäl om denne befinner 

sig i ond tro eller om det avsedda arbetet utgör fara för arbetstagarens liv och hälsa.94 En 

arbetstagare förutsätts heller inte vara skyldig att utföra arbete som skulle innebära att 

arbetstagaren medverkar till brott. En arbetsgivare som undantränger en 

arbetstagarorganisations lagda tolkningsföreträde är skyldig att omedelbart påkalla till 

förhandling. Nås det ingen överenskommelse i en lokal förhandling ska arbetsgivaren, inom 

10 dagar från att förhandlingen avslutats, kalla till central förhandling och om den centrala 

förhandlingen också slutar i oenighet har arbetsgivare 10 dagar på sig från förhandlingens 

slutdatum att väcka talan hos Arbetsdomstolen.   

 

Det förutsätts att arbetstagarorganisationer, innan de använder tolkningsföreträdet enligt 34 § 

MBL, gör en noggrann bedömning av arbetstagarens arbetsskyldighet. Det följer av 59 § 

MBL att arbetstagarorganisationer som saknar fog för sin uppfattning och därmed tillämpar 

ett felaktigt tolkningsföreträde avseende en arbetstagares arbetsskyldighet ska ersätta 

uppkommen skada.95 Det behöver emellertid vara fråga om en kvalificerad missbedömning 

från arbetstagarorganisationens sida för att såväl ekonomisk som allmänt skadestånd ska 

utgöra några större belopp.96 Det har även funnits situationer där en arbetsgivare haft rätt 

gällande en arbetstagares arbetsskyldighet men att arbetstagarorganisationen inte utövat sitt 

tolkningsföreträde i ond tro.97  

 

Arbetsdomstolen fick i målet AD 2004 nr 102 i uppgift att bedöma om en 

arbetstagarorganisation haft fog att utnyttja sitt tolkningsföreträde enligt 34 § MBL sedan 

Folktandvården valt att stadigvarande förflytta en tandläkare till en ny klinik.  

 
AD 2004 nr 101. Det uppstod en tvist mellan Folktandvården och Tjänstetandläkarna huruvida 
Folktandvården haft rätt till att stadigvarande förflytta en tandläkare till en ny arbetsplats eller inte 
samt om Tjänstetandläkarna haft fog för sin uppfattning att använda sitt tolkningsföreträde enligt 34 § 
MBL. I den första frågan anförde Tjänstetandläkarna att den geografiska förflyttningen stred mot 
Tandläkarens enskilda anställningsavtal medan Folktandvården hävdade att det inte fanns några 
bestämmelser i det enskilda anställningsavtalet som indikerade på att tandläkaren inte kunde förflyttas 
till en annan arbetsplats. Upprinnelsen till att Folktandvården beslutade att förflytta tandläkaren var på 
grund av uppkomna samarbetssvårigheter på arbetsplatsen då tandläkaren uppvisat ett aggressivt, 
hotfullt och nedvärderande beteende mot andra kollegor. Tjänstetandläkarna hävdade dock att 
Folktandvården inte hade, oberoende av problemen på arbetsplatsen, någon rätt till att förflytta 
tandläkaren med hänsyn till tandläkarens enskilda anställningsavtal. Enligt Tjänstetandläkarnas 

                                                
94 Prop. 1975/76:105, Bilaga 1, s. 390 f. 
95 Prop. 1975/76:105, Bilaga 1, s. 266 f; Prop. 1975/76:105, Bilaga 1, s. 390. 
96 AD 2004 nr 5.  
97 AD 2004 nr 202; AD 2006 nr 41.  
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mening hade det träffats en muntlig överenskommelse mellan Folktandvården och den enskilda 
tandläkaren när det enskilda anställningsavtalet upprättades om att tandläkaren enbart skulle vara 
skyldig att arbeta vid den överenskomna kliniken. Arbetsdomstolen kunde inte, med hänsyn till vad 
som presenterades i målet, finna stöd för att en sådan överenskommelse träffats mellan parterna och att 
Folktandvårdens befogenhet att omplacera tandläkaren därmed skulle varit begränsad. Mot bakgrund 
av vad som framkom i målet kunde Arbetsdomstolen konstatera att Folktandvården haft vägande skäl 
till att förflytta tandläkaren då denne varit aggressiv, hotfull och nedvärderande i förhållande till andra 
medarbetare. Däremot kunde inte Arbetsdomstolen tolka att Tjänstetandläkarna valt att utnyttja sitt 
tolkningsföreträde på ett otillbörligt sätt eftersom Tjänstetandläkarna grundat sin bedömning på 
tandläkarens egen utsago och därigenom inte medverkat till någon kvalificerad missbedömning. Det 
kunde heller inte fastslås att Tjänstetandläkarna haft ett ovidkommande syfte med att använda 
tolkningsföreträdet varför Arbetsdomstolen kunde avfärda att något ekonomisk eller allmänt 
skadestånd skulle utdömas.    
 

En arbetsgivare anses ha rätt till att undantränga ett tolkningsföreträde från 

arbetstagarorganisationens sida om det berör någon av följande situationer: risk för säkerheten 

på arbetsplatsen, viktiga samhällsfunktioner eller jämbördiga intressen, skyldigheter att 

uppfylla krav från tredje man, lagstadgade skyldigheter eller tidsnöd som arbetsgivaren inte 

självmant kunnat förutse eller planerat för. Det kan även beröra situationer där en arbetsgivare 

riskerar skada som inte står i rimlig proportion till arbetstagarens önskan om att inte utföra ett 

åberopat arbete.98 

 

4 Analys och diskussion 
 

Syftet med arbetet var att undersöka vilka begränsningar som fanns i arbetsgivarens 

arbetsledningsrätt när det gällde en arbetsgivares möjligheter att omplacera en arbetstagare 

genom ett arbetsledningsbeslut. 

 

Inledningsvis går det att notera att arbetstagarens arbetsskyldighet är en balansgång mellan å 

ena sidan arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbetet samt möjlighet till att hantera en 

flexibel arbetsorganisation mot å andra sidan arbetstagarens önskan och vilja om 

förutsägbarhet och trygghet i sin anställning. Arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbetet är 

alltsedan Decemberkompromissen 1906 en grundläggande utgångspunkt på det arbetsrättsliga 

tillämpningsområdet. Arbetstagarens subordinerade ställning i förhållande till arbetsgivarens 

arbetsledningsrätt har emellertid försvagats sett ur ett arbetsgivarperspektiv. Till följd av en 

ökad lagstiftning och principiella ställningstaganden från Arbetsdomstolen har arbetsgivarens 

arbetsledningsrätt i ökad utsträckning blivit allt mer inskränkt och begränsad. Det är först när 

en arbetsgivare förhåller inom de uppställda begränsningar som finns i framförallt den 
                                                
98 Prop. 1975/76:105, Bilaga 1, s. 390 f; Prop. 1975/76:105, Bilaga 1, s. 358; Holke & Olauon, 2014, s. 247 ff. 
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materiella lagstiftningen, kollektivavtalets bestämmelser, det enskilda anställningsavtalet samt 

övriga normer och principer som arbetstagaren är subordinerad att följa och respektera 

arbetsgivarens arbetsledningsbeslut.  

 

Arbetets undersökning visar att arbetsgivarens utrymme att utöva arbetsledningsrätten fått ett 

snävare tillämpningsområde som fått till följd att arbetstagarens ställning stärkts. Av arbetets 

presenterade material framgår, enligt min mening, att kollektivavtalet utgör en viktig 

utgångspunkt för vilken arbetsskyldighet de berörda arbetstagarna ska omfattas av. I en tid då 

organisationsgraden och intresset för fackligt medlemskap tenderar att minska finner jag det 

värdefullt att poängtera kollektivavtalets värde för arbetstagare såväl kollektivt som på 

individuell basis. Det fackliga medlemskapet är ett viktigt incitament i att säkerställa 

arbetsgivarens förhandlingsskyldighet då arbetsgivarens förhandlingsskyldighet även 

föreligger mot arbetstagarorganisationer som arbetsgivaren inte är bunden av kollektivavtal 

med om frågan särskilt berör en medlem i en sådan organisation.  

 

Utöver arbetets undersökta områden finns ytterligare materiell lagstiftning som arbetsgivaren 

behöver beakta och ta hänsyn till inför ett omplaceringsbeslut där Diskrimineringslagen är ett 

bland flera exempel. Det förstärker bilden av att arbetsgivarens arbetsledningsrätt begränsats 

då denne behöver beakta den ökade intervenerande skyddslagstiftningen som verkar för 

arbetstagarens fördel. Arbetsgivaren behöver också ta hänsyn till Arbetsdomstolens fastslagna 

principer såsom 29/29-principen och bastubadarprincipen. Det enskilda anställningsavtalet 

kan också begränsa en arbetsgivares arbetsledningsrätt men det förutsätter att det klart 

framgår att arbetsledningsrätten ska vara begränsad. Det är en viktig distinktion vad gäller det 

enskilda anställningsavtalet att arbetsskyldigheten inte anses begränsad på grundval av att det 

enskilda anställningsavtalet omfattar specifika arbetsuppgifter utan att det klart och tydligt 

framgår att arbetsledningsrätten ska vara inskränkt.  

 

Framöver finner jag det intressant att se vilka ställningstaganden Arbetsdomstolen kommer att 

göra avseende en arbetstagares arbetsskyldighet. Med införandet av allt mer digitaliserade 

arbetsuppgifter kan gränsdragningen mellan arbetar- och tjänstekollektiv bli otydligare. Det 

kan sedermera leda till att en arbetstagares arbetsskyldighet vidgas till att omfatta nya 

arbetsuppgifter. Vid tvister om arbetstagarens arbetsskyldighet är det till syvende och sist 

Arbetsdomstolen som har till uppgift att avgöra om arbetet kan betraktas stå i ett naturligt 
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samband med arbetsgivarens verksamhet och därigenom kan en arbetstagarens ställning såväl 

stärkas som försvagas med anledning av Arbetsdomstolens ställningstagande.  

 

Avslutningsvis vill jag också kommentera att jag personligen tycker att de inskränkningar 

som har gjorts avseende en arbetsgivares arbetsledningsrätt och dennes möjligheter till att 

omplacera arbetstagare är sunda. Det går naturligtvis att argumentera för att det ställer till för 

en arbetsgivare att leda och fördela arbetet inom sin verksamhet då denne behöver beakta ett 

flertal lagar, principer och normer där såväl ekonomisk som allmänt skadestånd kan följa. 

Vad gäller undersökningens ämnesområde, omplaceringsrätten, finner jag dock 

inskränkningarna som gjorts i lagstiftning och genom Arbetsdomstolens fastställda principer 

viktiga för att arbetstagare kan verka under rättvisa arbetsförhållanden och där arbetsgivarens 

beslut fattas på objektiva grunder och inte på nyckfulla antaganden som kan vara till 

arbetstagarens nackdel.   
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