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Sammanfattning 
 
Syftet med denna uppsats har varit att utreda hur långt arbetsgivarens arbetsledningsrätt 
sträcker sig, främst gällande omplaceringar inom anställningen. Vidare hur omfattningen av 
anställdas arbetsskyldighet förhåller sig till anställningsskyddet i omplaceringssituationer, 
samt med vilka metoder arbetstagare kan begränsa denna arbetsledningsrätt. Jag har slutligen 
studerat dessa bestämmelser i relation till en arbetsmarknad i förändring och möjligheterna för 
bolag att anpassa sin arbetsstyrka och deras arbetsuppgifter därefter. Omplaceringsskyldighet, 
regler för offentlig sektor samt internationell rätt utelämnas i arbetet. Den rättsdogmatiska 
metoden har använts för att fastställa gällande rätt på området, då främst med AD:s rättspraxis 
och doktrin som rättskällor. Detta till följd av att varken arbetsledningsrätten eller 
arbetsskyldigheten i princip finns lagstadgade. Arbetsledningsrätten är omfattande. Finns 
inget specifikt avtalat gällande anställningsvillkor, såsom när, var, hur eller vilka 
arbetsuppgifter som ska utföras, kan arbetsgivaren med stöd i sin rätt att leda och fördela 
arbetet fritt omplacera arbetstagare. De kan även disponera över arbetsuppgifter så länge det 
sker inom ramen för anställningen. Detta innebär att arbetstagare många gånger har en 
vidsträckt arbetsskyldighet som kan komma att ställa höga krav på anpassningsförmåga till 
förändringar i arbetet. För att förbättra verksamheternas flexibilitet och uppnå ett mer 
omfattande anställningsskydd, är därför en av förutsättningarna att arbetsskyldigheten 
utvidgas. Det finns däremot ett flertal bestämmelser som gör det möjligt för arbetstagare att 
påverka arbetsledningsbeslut, både inom lagstiftning, i praxis och genom specifika 
avtalsvillkor. Ett av de viktigaste verktygen utgörs dock av den i MBL lagstadgade 
skyldigheten att förhandla med berörda arbetstagare inför sådana ingripande beslut. Därutöver 
finns ett antal skyddsregler som garderar arbetstagare mot otillbörliga omplaceringar. 
 
 
 
Nyckelord: Arbetsledningsrätt, arbetsskyldighet, omplaceringsrätt, tillräckliga kvalifikationer, 
arbetstagarinflytande.  
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EKMR Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och 
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MBL     Lag om medbestämmande i arbetslivet 
 
Prop.     Proposition 
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1 Inledning  
 
 
Arbetsledningsrätten har under hela 1900-talet utgjort såväl en allmän rättsgrundsats som en 
dold klausul i alla anställningsavtal. Däremot kan bristen på lagstiftning på området många 
gånger leda till svåra bedömningar och gränsdragningar. Med åren har dock denna 
arbetsledningsrätt kommit att inskränkas alltmer till arbetstagarnas fördel, genom bland annat 
lagstiftning, även om den fortfarande är att anse som omfattande.  
 
Inom svensk arbetsrätt idag utgörs rättskällorna av lagar, kollektivavtal på olika nivåer, 
enskilda anställningsavtal, sedvänja och bruk samt rättspraxis (som ju är resultatet av 
domstolens tolkningar av nämnda rättskällor). Arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbetet 
är, och har länge varit, omfattande. Frågan hur omfattande denna rätt faktiskt är idag, hur 
arbetstagarna påverkas och vilka möjligheter som finns för arbetstagarna enligt de 
arbetsrättsliga rättskällorna att inskränka denna rätt aktualiseras därför.  
 
Många i dagens samhälle månar om sina befattningar i betydligt större utsträckning än 
tidigare, och anser att en mer detaljerad befattningsbeskrivning är viktigt för att ”säkerställa” 
sina framtida arbetsuppgifter. Innebär detta då ett svagare anställningsskydd om 
arbetsskyldigheten blir betydligt snävare? Kan det leda till att arbetsgivaren tvingas säga upp 
denna arbetstagare istället för att vidta omplaceringsåtgärder inom anställningen? Eller kan 
det dessutom leda till ett enklare sätt för arbetsgivare att kringgå regelverket för att på så sätt 
”bli av med” arbetstagare som han eller hon av olika anledningar inte önskar ha kvar inom 
verksamheten?  
 
Forskning visar att de senaste decenniernas utveckling både när det gäller teknologi och övrig 
kunskap påverkar arbetsplatserna och indirekta krav uppkommer därmed på förändring och 
utveckling i samma takt. Omplaceringsrätten utgör därmed ett centralt moment inom 
arbetsledningsrätten. Ett intresse väcktes då att undersöka och ge en översikt över dessa regler 
genom att närmare undersöka hur det i praktiken fungerar och vilka möjligheter arbetsgivarna 
har att genomföra sådana förändringar. Detta i relation till arbetstagarnas perspektiv och deras 
arbetsskyldighet enligt avtal. Många gånger kan ett mer omfattande anställningsskydd 
däremot leda till att arbetstagare tvingas acceptera förhållandevis stora förändringar, gällande 
allt från arbetstidsförläggning och arbetsuppgifter till arbetsplats eller arbetsort. Det finns ett 
antal möjligheter för arbetstagare att inskränka denna arbetsledningsrätt, men i ett flertal fall 
ges ingen annan möjlighet än att finna sig i den nya arbetssituationen. Ett 
arbetsledningsbeslut, såsom en omplacering av arbetstagare, kan således leda till ett flertal 
bedömningar och gränsdragningar som inte alltid framstår som självklara.  
 

1.1 Syfte och avgränsning 
 
Syftet med denna uppsats är att analysera arbetsgivarens arbetsledningsrätt och arbetstagarens 
arbetsskyldighet i relation till anställningsskyddet och en arbetsmarknad under ständig 
utveckling och förändring. Jag har velat ge en bild av arbetsgivarens möjligheter att göra 
förändringar och anpassningar på arbetsplatsen gällande anställdas arbetsvillkor, utan att 
uppsägning eller risk för uppsägning föreligger. Jag har med andra ord undersökt hur flexibel 
en arbetstagare måste vara i sitt arbete och hur långt dennes lydnadsplikt och arbetsskyldighet 
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sträcker sig, beroende på vilka förhållanden som föreligger. Hur stora förändringar måste du 
som anställd vara beredd att tåla för att garanteras ett mer omfattande anställningsskydd?  
 
Inledningsvis ges en allmän bild av regleringen kring de två olika typerna av omplacering på 
en arbetsplats, inom respektive utom anställningen. Sedan studeras särskilt hur vidsträckt 
arbetsgivarens arbetsledningsrätt faktiskt är och hur stora möjligheter denne har att omplacera 
en arbetstagare inom anställningens ram. En undersökning har gjorts gällande vilka 
inskränkningar som kan göras i arbetsgivarens arbetsledningsrätt, samt huruvida det i vissa 
situationer föreligger skillnader mellan tjänstemän och kollektivarbetare och i så fall varför. 
Föreligger olikheter mellan arbetstagare bundna till samma kollektivavtal och kan det 
personliga anställningsavtalet ge upphov till individualisering och större skillnader? På vilka 
sätt kan arbetstagare inskränka denna arbetsledningsrätt, och när kan sådana 
arbetsledningsbeslut prövas på rättslig väg?  
Arbetsledningsrätt (vari omplacering inryms) och arbetsskyldighet i förhållande till 
anställningsskydd och en arbetsmarknad i förändring är således det som kommer att utgöra 
kärnan i denna uppsats. 
 
Följande frågeställningar behandlas i uppsatsen: 
 

• Hur långt och över vilka områden sträcker sig arbetsgivarens arbetsledningsrätt? 
• Hur ingripande förändringar måste du som arbetstagare vara beredd att tåla utan att 

åtgärden utgör ett skiljande från anställningen? Hur påverkas i så fall 
anställningsskyddet och verksamhetens anpassningsförmåga? 

• Hur kan du som arbetstagare åstadkomma inskränkningar i arbetsledningsrätten? Det 
vill säga; vilka möjligheter har arbetstagare att påverka ett arbetsledningsbeslut?  
 

Jag kommer endast att utreda förutsättningarna inom privat sektor. Vad som gäller för 
offentligt anställda kommer därför att utelämnas helt, utom i den mån reglerna för de båda 
sektorerna överensstämmer. Jag kommer heller inte, annat än för att kunna ge en komplett och 
överskådlig bild av arbetsrättslig reglering på området, att utreda omplaceringar kopplat till 
uppsägning eller risk för uppsägning. Arbetsgivarens omplaceringsskyldighet kommer därför 
endast att beröras ytligt och delvis i rättsfall där även andra, för uppsatsen relevanta, kriterier 
lyfts fram. Slutligen kommer jag enbart undersöka rättsläget inom svensk rätt och därmed 
utelämna exempelvis EU-rätt och annan internationell rätt. Endast den internationella rättens 
och marknadens inverkan på svensk rätt kommer kortfattat att beröras i vissa delar av 
uppsatsen. 
 

1.2 Metod 
 

I uppsatsen har den rättsdogmatiska metoden använts och jag har utgått från lagstiftning, 
förarbeten, doktrin och rättspraxis för att söka svar till mina frågeställningar och fastställa 
gällande rätt. För att utreda vilka möjligheter arbetsgivare har att med stöd av 
arbetsledningsrätten omplacera arbetstagare inom ramen för en pågående anställning kommer 
rättspraxis, då arbetsledningsrätten inte finns lagstadgad, vara en av de mest framträdande 
rättskällorna tillsammans med juridisk litteratur och i vissa delar propositioner. Inledningsvis 
ges en beskrivning av rättsläget som sedan summeras i en analys utifrån angivna 
frågeställningar. Databasen Karnov har använts för att hitta aktuella och relevanta rättsfall och 
då främst med ledning av sökorden: arbetsledningsrätt, arbetsskyldighet och 
omplaceringsrätt. 
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1.3 Disposition 
 
Uppsatsen är indelad i fem kapitel, varav det andra kapitlet syftar till att ge en beskrivning av 
omplacering i stort och förutsättningarna för att de arbetsrättsliga reglerna ska bli tillämpliga. 
Det tredje kapitlet är ämnat att förklara och klarlägga den arbetspresterande partens 
skyldigheter och den praxis och övriga bestämmelser som finns på området. Kapitel fyra 
behandlar själva kärnfrågan i uppsatsen, nämligen arbetsledningsrätten. Här presenteras dess 
historik och de förändringar som idag kan göras på olika områden med stöd av denna rätt. 
Både gällande arbetsvillkor och ändring av anställningsavtal, samt de indirekta kraven på 
verksamheternas flexibilitet utifrån yttre faktorer. I den femte delen presenteras arbetstagarnas 
främsta möjligheter att påverka och begränsa arbetsgivarens arbetsledningsrätt, samt vilka 
skydd mot otillbörliga arbetsledningsbeslut som finns. 
 
I den sista och avslutande delen sammanfattas arbetet i en analys kring de resultat som 
framkommit, som besvarar de uppställda frågeställningarna i den mån det inte redan skett 
under arbetets gång. Därefter följer i diskussionsdelen en sammanfattning av mina egna 
tankar och slutsatser utifrån uppnått resultat.   
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2 Omplacering 
 
 

2.1 Förhållandet mellan omplaceringsskyldighet och omplaceringsrätt 
 
Inledningsvis bör tydliggöras skillnaden mellan arbetsgivarens omplaceringsskyldighet och 
omplaceringsrätt. Arbetsgivare har alltid en skyldighet att bereda arbetstagare annat arbete 
hos sig, i den mån detta är möjligt, innan en uppsägning kan ske. Om en uppsägning äger rum 
utan att den föregås av ett försök till omplacering, anses uppsägningen inte vara sakligt 
grundad. Denna omplaceringsskyldighet är i princip alltid kopplad till uppsägning eller risk 
för uppsägning av en arbetstagares anställning. Det föreligger således ingen rätt för 
arbetstagare att kräva en omplacering inom företaget av andra anledningar.1  
 
Omplaceringsskyldigeten aktualiseras oavsett om uppsägningen grundar sig i arbetsbrist eller 
om den sker av personliga skäl. Generellt kan sägas att skyldigheten att omplacera en 
arbetstagare blir mer omfattande ju större verksamheten är. Arbetsgivarens möjlighet att 
bereda arbetstagaren en annan tjänst inom företaget blir då större. Dessa omplaceringsregler 
syftar till att skydda arbetstagaren och ska därmed inte kunna kringgås genom att 
arbetstagaren erbjuds oskäliga omplaceringserbjudanden. Däremot finns inga garantier för att 
de gamla avtalsvillkoren kommer att kunna bibehållas, exempelvis gällande lön eller 
arbetsuppgifter. Bestämmelserna i LAS ger således ett anställningsskydd, inte ett 
befattningsskydd.2 
 
Vidare görs en distinktion mellan omplacering för att undvika uppsägning och omplacering 
inom tjänsten (utan att arbetstagaren är uppsägningshotad). Det senare definieras snarare som 
ett arbetsledningsbeslut. Denna omplaceringsrätt som grundar sig i arbetsgivarens rätt enligt 
praxis att leda och fördela arbetet och utgör följaktligen inte någon skyldighet för 
arbetsgivaren.3 Omplacering inom ramen för anställningen kan ske på olika sätt. Det kan röra 
sig om omplacering till andra arbetsuppgifter, annan tjänst, annan ort, annan arbetsplats etc. 
På vilket sätt en omplacering kan komma att ske, och hur de nya arbetsförhållandena skulle 
kunna se ut, är främst beroende av arbetstagarens arbetsskyldighet. Omplaceringen måste 
därför ske inom ramarna för vad som anges i arbetstagarens anställnings- och kollektivavtal. 
Hänsyn måste i vissa fall även tas till tradition på arbetsplatsen och sedvana inom branschen, 
beroende på hur specifikt avtalen utformats. Även rättspraxis kan vara av stor betydelse vid 
bedömningen och då blir framförallt 29/29-principen och bastubadarprincipen aktuella, vilka 
kommer att förklaras mer ingående under avsnitt 3.2 och 3.3. Vid en omplacering kan 
arbetstagarens arbetsskyldighet därför inskränka arbetsgivarens rätt att leda och fördela 
arbetet i och med dessa begränsningar.  
 
I situationer där arbetsgivaren genom ett arbetsledningsbeslut omplacerat en arbetstagare och 
där ”åtgärden är så genomgripande att den utgör en viktigare förändring av arbets- eller 
anställningsförhållandena”, måste en förhandling hållas innan beslutet kan verkställas.4 En 
sådan omplacering inom anställningsavtalet är godtagbar om arbetsgivaren har objektiva, 
organisatoriska skäl. En omplacering kan även anses vara ingripande om den leder till 

                                                
1 Iseskog, T. Omplacering, s. 10 f 
2 Källström, K. & Malmberg, J. Anställningsförhållandet, s. 215 ff 
3 Gabinus Göransson, H. & Garpe, B. Arbetsrätten – en introduktion, s. 36 
4 Andersson, A., Edström, Ö. & Zanderin, L. Arbetsrätt, s. 38 
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försämrade anställningsförmåner och sker av personliga skäl. Åtgärden måste då underbyggas 
med godtagbara skäl. Rätten att omplacera av organisatoriska skäl är följaktligen mer 
omfattande.5  
 
Sammanfattningsvis kan sägas att omplaceringar inom ramen för anställningen betecknas som 
ett arbetsledningsbeslut och kan därmed inte överprövas rättsligt. En omplacering utom ramen 
för anställningen ses som ett skiljande från densamma (uppsägning eller avsked) och måste 
grunda sig på sakliga skäl. 6  Omplaceringar av arbetstagare, både inom och utom 
anställningen, är idag i princip ofrånkomligt med hänsyn till både utvecklingen inom företaget 
samt förändringar och framsteg i arbetstagarnas personliga förhållanden. 
 

2.2 Arbetstagarbegreppet 
 
Det är inte alla avtal om utförande av arbete som utgör anställningsavtal, även uppdragsavtal 
är vanligt förekommande. Det är därför avgörande för tillämpningen av den arbetsrättsliga 
regleringen att fastställa huruvida den som utför arbete åt någon annan gör det i egenskap av 
arbetstagare eller självständig uppdragstagare. Det måste även stå klart att motparten i 
anställningsförhållandet faktiskt är arbetsgivare i juridisk mening. Detta eftersom de 
arbetsrättsliga reglerna endast gäller då förhållandet arbetsgivare – arbetstagare föreligger.7  
 
Är det istället fråga om ett uppdragsavtal mellan en självständig företagare och en 
arbetsgivare gäller de civilrättsliga reglerna. Det vill säga de bestämmelser som reglerar 
förhållandet mellan enskilda rättssubjekt. 8  Det finns ingen fastställd definition på 
arbetstagarbegreppet utan en helhetsbedömning görs utifrån kriterier i praxis, som är relativt 
omfattande på området. Det finns heller inga formkrav gällande anställningsavtal, även om 
skriftliga avtal anses utgöra normen, och därmed ingen lagstiftning som reglerar dess innehåll. 
Dessa avtal kan ingås såväl skriftligt som muntligt eller konkludent (underförstått) och 
grundar sig istället i den allmänna avtalsrättens principer och avtalslagens bestämmelser.9  
 
Avgörande kriterier för helhetsbedömningen gällande vilken typ av anställning som föreligger 
är främst vem som avgör när, var och hur arbetet utförs. Vem som tillhandahåller utrustning, 
över hur lång tid avtalet sträcker sig, hur betalning sker och om det finns en eller flera 
uppdragsgivare är alla ytterligare faktorer av betydelse. Beroende på vem som bestämmer 
över arbetets utförande ges ofta en bild av vilken typ av anställningsförhållande som 
föreligger. Något som ytterligare tydliggör skillnaderna är att ett anställningsavtal, till skillnad 
från ett uppdragsavtal, dessutom kan sägas innehålla tvingande minimiregler till förmån för 
arbetstagaren. Detta i och med att den arbetsrättsliga lagstiftningen blir tillämplig då 
arbetstagarkriteriet uppfylls.10 
 
För anställningsavtal är det centrala generellt att betalning sker månadsvis och tiden för 
arbetet fortlöper tillsvidare. Det är inte personen som utför arbetet som står för den 
ekonomiska risken och det finns endast en huvudman åt vilken arbetet utförs. Vidare har den 
part som ska utföra arbetet ingen möjlighet att i sin tur anlita medhjälpare, utan det är 

                                                
5 Viklund, L. & Bylund, B. Arbetsrätt i praktiken, s. 101 f 
6 Källström, K. & Malmström, J. Anställningsförhållandet, s. 190 
7 Gabinus Göransson, H. & Garpe, B. Arbetsrätten – en introduktion, s. 16 
8 a.a., s. 10 
9 Andersson, A., Edström, Ö. & Zanderin, L. Arbetsrätt, s. 79 
10 1 § LAS 
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arbetstagaren personligen som utför arbetet. Det är arbetsgivaren som leder arbetet och anger 
hur det ska utföras, tillhandahåller lokal, utrustning o.s.v. 
 
För uppdragsavtal å andra sidan, gäller i huvudsak att betalning sker efter utfört arbete och 
perioden för arbetets utförande är tidsbestämt. Det är den som utför arbetet som åtminstone i 
väsentliga delar står för den ekonomiska risken. Det kan vidare förekomma flera huvudmän, 
den som utför arbetet har möjlighet att själv anlita medhjälpare samt disponera över när, var 
och hur arbetet ska utföras.11 
 
Hur parterna själva väljer att benämna förhållandet dem emellan har ingen betydelse för vilket 
anställningsförhållande som faktiskt föreligger. Bedömningen sker utifrån vad som avtalats 
och övriga omständigheter som rör avtalet eller anställningen, där arbetsledningskriteriet 
utgör det mest centrala skiljemärket.12 
 

2.3 Arbetsgivarbegreppet 
 
Efter att det fastslagits att den arbetspresterande parten i avtalsförhållandet anses vara 
arbetstagare, måste det konstateras att motparten utgörs av en arbetsgivare. Detta kan vid 
första anblick framstå som givet i de flesta situationer men kan många gånger leda till 
oklarheter. Den primära skillnaden mellan dessa två begrepp är att en arbetsgivare, till 
skillnad från en arbetstagare, kan vara såväl en fysisk som en juridisk person. Detta gör att 
den senare definitionen blir betydligt vidare.  
 
Det är viktigt, för exempelvis tillämpligheten av vissa paragrafer i LAS, att en arbetstagare 
vet vem som är arbetsgivare i juridiskt hänseende. Är det den fysiska personen som driver en 
viss verksamhet eller är det istället bolaget i sig? Det kan vara avgörande att fastställa vem 
som är arbetsgivare när det gäller till exempel ansvar för skulderna inom företaget, eller 
möjligheten till ogiltigförklaring av en uppsägning.13 Skulle det visa sig att arbetsgivaren är 
en juridisk person uppstår därefter frågor rörande vem i företaget som besitter särskild 
behörighet. Då främst när det gäller rätten att ingå anställningsavtal eller att i andra liknande 
situationer företräda bolaget.14 
 
Att fastställa vem som är arbetsgivare blir särskilt viktigt när det gäller bemanningsföretag 
och privat arbetsförmedling, något som ökat väsentligt sedan reglerna mot detta lättades upp i 
början av 1990-talet. Svårigheter kan därför i synnerhet uppstå med tanke på att 
anställningsavtal kan ingås formlöst, man vet då inte om den som anställer gör det för egen 
eller annans räkning. Ett krav är dock att arbetsgivaren tillgodogjort sig arbetstagarens utförda 
arbete eller uttryckligen ingått avtal med denne.  
 
Vid uthyrning är det bemanningsföretaget (eller motsvarande) som är arbetsgivare, medan det 
i arbetsförmedlingsfallet är den hos vilken arbetet utförs. Skulle en rättstvist uppstå angående 
detta får den därför lösas genom avtalstolkning. Just denna typ av tvister borde dock i 
praktiken inte uppstå inom privat sektor med seriösa arbetsgivare. Särskilt i och med 
skyldigheten i 6 c § LAS för arbetsgivaren att lämna information till den anställde om bland 

                                                
11 Gabinus Göransson, H. & Garpe, B. Arbetsrätten – en introduktion, s. 17 
12 Glavå, M. Arbetsrätt, s. 111 
13 Viklund, L. & Bylund, B. Arbetsrätt i praktiken, s. 42 f 
14 Glavå, M. Arbetsrätt, s. 117 ff 
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annat arbetsgivarens namn och adress.15 Det förkommer dock situationer där arbetsgivare 
försöker undgå reglerna för anställning genom att exempelvis benämna arbetstagaren konsult 
eller entreprenör.  

                                                
15 Källström, K. & Malmberg, J. Anställningsförhållandet, s. 37 ff 
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3 Arbetsskyldighet 
 
 

3.1 Allmänt om arbetstagares arbetsskyldighet 
 
En arbetsgivare har relativt stor handlingsfrihet när det gäller beslut om vad, var och när en 
arbetstagare ska utföra arbete. Arbetstagaren är därmed inte bunden till att enbart utföra de 
arbetsuppgifter som avtalats, utan måste därutöver utföra annat arbete i situationer där 
arbetsgivaren fordrar det. En omplacering måste dock ske inom ramen för en arbetstagares 
arbetsskyldighet. Avgörande för denna gränsdragning är vad som anges i dennes anställnings- 
och kollektivavtal, sedvana inom aktuell bransch, tradition på arbetsplatsen, doktrin och 
rättspraxis. En arbetsgivare kan disponera över en arbetstagares arbete genom tillfälliga 
förändringar av arbetsuppgifterna inom kollektivavtalets arbetsuppgiftsområde (omflyttning). 
Alternativt genom att permanent förändra arbetsuppgifterna (omplacering).16 
 
Ett anställningsavtal innehåller såväl rättigheter som skyldigheter för berörda parter. 
Arbetsgivaren har till sin viktigaste uppgift att fullgöra sin vederlagsskyldighet, det vill säga 
utbetala lön, och arbetstagaren att utföra erfordrat arbete. Respektive parts främsta skyldighet 
blir således motpartens främsta rättighet. Det ligger därför i samtliga parters intresse att dessa 
fundamentala avtalsvillkor följs för att undvika avtalsbrott och eventuella konflikter. Vad som 
i första hand reglerar arbetsskyldigheten är innehållet i den anställdas anställningsavtal, 
kollektivavtal samt sedvänja.17 Finns inga villkor eller andra begränsningar i det individuella 
anställningsavtalet som närmare anger denna gräns, finns en princip grundad i rättspraxis som 
talar om när arbetsskyldighet föreligger. Denna princip kommer att beröras närmare under 
avsnitt 3.2. Generellt kan sägas att anställningsavtalets yttre ram utgörs av arbetsskyldighet 
(kopplat till arbetstagarens arbetsprestation), tjänstgöringsgrad (heltid eller någon form av 
deltid) och anställningsförmåner (till exempel bil- eller lunchförmån). I praktiken är det 
däremot främst arbetsskyldigheten som blir huvudfrågan vid en eventuell tvist.18 
 
Sedvänja är, precis som inom civilrätten, av stor betydelse för arbetsrätten och kan i vissa fall 
bli avgörande vid tolkningar och utslag i arbetsrättsliga tvister. Kortfattat kan sägas att 
sedvänja är det sätt på vilket någonting under lång tid normalt utförts inom en viss bransch, 
och därmed blivit allmänt erkänt på arbetsplatsen eller arbetsmarknaden. Det innefattar 
exempelvis oskrivna regler, traditionella förmåner eller vedertagna handlingssätt. Sedvänja 
kan även tas in som en del i ett kollektivavtal och får då större rättslig verkan än om så inte 
vore fallet. Precis som sedvänja får större relevans på en arbetsplats där det inte finns något 
kollektivavtal alls.19 
 
När det gäller exempelvis den geografiska arbetsskyldigheten anger doktrin att den sträcker 
sig inom ett område med normalt pendlingsavstånd och väl fungerande kollektivtrafik. Det 
ska därför röra sig om en närliggande ort, arbetstagaren ska inte behöva flytta för att kunna 
fullgöra sin arbetsskyldighet. När det gäller omplacering inom anställningen finns ingen 
lagstiftning som reglerar dessa gränser utan endast praxis från AD.20 
                                                
16 Källström, K. & Malmberg, J. Anställningsförhållandet, s. 215 
17 Adlercreutz, A. & Mulder, B J. Svensk arbetsrätt, s. 271 
18 Iseskog, T. Omplacering, s. 97 ff 
19 Källström, K. & Malmberg, J. Anställningsförhållandet, s. 28 och 70 f 

Viklund, L. & Bylund, B. Arbetsrätt i praktiken: en handbok, s. 28 ff 
20 Glavå, M. Arbetsrätt, s. 687 f 
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Utöver nämnda aspekter som reglerar arbetsskyldigheten kan avgränsningar göras även 
genom individuell reglering i personliga avtal. Detta är däremot något som historiskt sett, 
främst på grund av kollektivavtal, inte varit särskilt vanligt. På senare tid har vi dock sett en 
ökning av just detta då många eftersträvar en avgränsning i (främst den geografiska) 
arbetsskyldigheten och därmed en möjlighet att inskränka arbetsledningsrätten.21  
 
Trots detta är det sällan varken praktiskt möjligt eller ekonomiskt hållbart att utforma en 
alltför snäv arbetsbeskrivning, vilket är en av anledningarna till att arbetsskyldigheten tillika 
arbetsledningsrätten ofta är omfattande.22 
 

3.2 29/29-principen 
 
29/29-principen är uppkallad efter AD:s dom nummer 29 från 1929. Principen är menad att 
användas vid tolkning av kollektivavtal gällande arbetsskyldigheten. Den går ut på att 
arbetstagaren anses ha arbetsskyldighet då denne dels har tillräckliga kvalifikationer för att 
kunna utföra arbetsuppgiften (alternativt om personen under kort inlärningstid kan lära sig 
sysslan). Dels då det finns ett naturligt samband med arbetsgivarens verksamhet.23 
 
Kollektivavtalets tillämpningsområde utgör den yttersta gränsen för arbetsskyldigheten. 
Arbetstagaren är därmed inte skyldig att utföra allt arbete som omfattas av den verksamhet 
som arbetsgivaren bedriver. Denna princip hjälper därmed till att fastställa arbetsskyldigheten 
även då det föreligger arbetsuppgifter i kollektivavtalets gränsland. Någon omplacering till ett 
annat kollektivavtalsområde får följaktligen inte ske. Detta framgår av att arbetsdomstolen 
genom praxis fastslagit att kravet på naturligt samband med arbetsgivarens verksamhet 
uppfylls, om arbetsuppgifterna faller inom det aktuella kollektivavtalets 
tillämpningsområde.24  
 
Ytterligare en fråga att besvara är vilka faktorer som ingår i begreppet tillräckliga 
kvalifikationer. Ett avgörande som inte är helt okomplicerat, men anses ha utgångspunkt i de 
krav arbetsgivaren uppställer för den aktuella tjänsten. Dessa krav får dock inte uppställas i 
syfte att bli av med en viss anställd inom verksamheten. Enligt förarbetena till LAS uppfylls 
kravet på tillräckliga kvalifikationer då arbetstagaren har de allmänna kvalifikationer som 
normalt ställs på en person som söker det aktuella arbetet.25 Det uppställs inget krav på att 
omgående behärska de nya arbetsuppgifterna eller genomgå utbildning för att klara arbetet. 
Däremot måste möjligheten finnas att lära sig arbetet inom en rimlig period och arbetsgivaren 
måste därför godta en viss upplärningstid.26  
 
Av rättsfallet AD 1995 nr 31 framgår att 29/29 principen är viktig vid all 
kollektivavtalstolkning för all sorts sysselsättning. Detta gäller även om du är privatanställd 
tjänsteman med en mer omfattande befattningsbeskrivning och inte bara inom LO-rörelsen 
(arbetarnas fackförbund). Gränsen mellan dessa båda arbetsgrupper dras främst med hänsyn 

                                                
21 Juridisk Tidskrift 2005-06 nr 1, Arbetsledningsrätt och arbetsskyldighet – om kvalitativ flexibilitet i 

arbetslivet, s. 54 
22 Rönnmar, M. Arbetsledningsrätt och arbetsskyldighet, s. 147 
23 Källström, K. & Malmberg, J. Anställningsförhållandet, s. 217 f 
24 Glavå, M. Arbetsrätt, s. 680 f 
25 Prop. 1981/82:71 s. 157 
26 Wästfeldt, M., Bäckström, M., Wulkan, M. & Åström, L. Anställningsskyddslagen: med kommentar, s. 238 

Andersson, A., Edström, Ö. & Zanderin, L. Arbetsrätt, s. 109 
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till just den fackliga tillhörigheten. Principen får större relevans för tjänstemän när 
medarbetaravtal finns, det vill säga kollektivavtal som är gemensamma för samtliga 
medarbetare inom aktuell sektor oavsett fackförbund. Dessa avtal syftar bland annat till att 
skapa större flexibilitet gällande parternas arbetsuppgifter, öka jämställdheten och utjämna 
skillnader mellan de olika befattningarna på arbetsplatserna.27 
 
29/29-principen är sålunda av stor vikt för arbetsgivarnas möjlighet att behålla sin personal 
vid strukturella förändringar på arbetsplatsen. Om alternativet vore att säga upp personalen 
skulle det sannolikt leda till betydligt färre tillsvidareanställningar och därmed avsevärt 
försämrat anställningsskydd.28 
 

3.2.1 AD 2015 nr 49 
 
I AD 2015 nr 49 belystes delvis frågan om tillräckliga kvalifikationer och när dessa kan anses 
uppfyllda. Även om just detta rättsfall är kopplat till omplaceringsskyldighet, ges ett gott 
exempel på kravet på tillräckliga kvalifikationer och hur bestämmelserna inte kan kringgås 
genom att försöka manipulera dessa krav. 
 
I fallet uppstod en tvist mellan ett företag som bedrev tvätteriverksamhet och en av deras 
anställda gällande giltigheten av den anställdas uppsägning till följd av arbetsbrist. Därtill en 
från arbetsgivarens sida icke uppfylld omplaceringsskyldighet. Den anställda hade gått från 
att vara kollektivanställd i tvätteriet, till att bli tjänsteman genom att ta anställning som 
kundtjänstmedarbetare. Bland annat hade affärschefen för bolaget, tillika hennes chef som 
tidigare tjänstgjort som teamledare, låtit tydliggöra att han ansåg henne vara lämplig för 
jobbet som teamledare ifall en sådan tjänst någon gång skulle bli ledig. Hon ansågs i övrigt ha 
bred erfarenhet inom bolaget. Företaget tvingades sedan avveckla personal till följd av 
omorganisationer. Kundtjänstverksamheten skulle flyttas till central nivå och bedrivas från 
bolagets huvudkontor på annan ort utom rimligt pendlingsavstånd. En befattning som 
teamledare blev därefter ledig, men bolaget ansåg inte att den anställda kunde erbjudas 
omplacering till denna tjänst på grund av bristande kvalifikationer. Däremot ställdes i 
annonsen högre krav på en teamledare än vad som i praktiken fordras av någon på den 
positionen. Företaget hade dessutom i efterhand uppställt krav på viss utbildning som inte 
fanns med initialt. Domstolen ansåg därför att den anställda uppfyllde kraven på tillräckliga 
kvalifikationer. Arbetsgivaren kunde inte påvisa att dessa krav de facto skulle ha tillämpats 
även vid en eventuell intern rekrytering. Det angavs heller ingen grund för påståendet att hon 
vid en omplacering till teamledare inte skulle förväntas inneha förmågan att efter rimlig 
inlärningstid behärska de nya arbetsuppgifterna. 
 

3.3 Bastubadarprincipen 
 
Bastubadarprincipen har sin grund i rättsfallet AD 1978 nr 89. Principen blir aktuell då en 
arbetstagare gjort någonting fel, grundat på personliga skäl, som leder till en särskilt 
ingripande omplacering med sämre villkor som följd.  
 
I fallet var en arbetstagare anställd som sulfitoperatör hos ett företag inom pappersindustrin. 
Arbetstagaren blev sedan påkommen med att bada bastu under arbetstid varefter han 
                                                
27 Gabinus Göransson, H. & Garpe, B. Arbetsrätten – en introduktion, s. 37 f 
28 Glavå, M. Arbetsrätt, s. 682 
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omplacerades till arbete med sämre löneförmåner, andra arbetstider och okvalificerade 
arbetsuppgifter. Huvudfrågan i målet var huruvida omplaceringen varit lagstridig eller om den 
skett i strid med avtal. Man utredde ifall omplaceringen var att likställa med ett avskedande, 
om den utgjorde en provocerad uppsägning eller en lagstridig disciplinär bestraffning. AD 
konstaterade dock att så inte var fallet, men etablerade vad som kom att kallas 
bastubadarprincipen. Detta genom att införa ett krav på godtagbara skäl vid sådana ingripande 
omplaceringar på grund av personliga skäl. 
 
Innan denna princip fastslogs gällde att en arbetsgivare fritt och utan motivering kunde 
omplacera arbetstagare inom ramen för kollektivavtalet. Dessa situationer skulle nu komma 
att kräva objektivt godtagbara skäl. Arbetsgivaren kan därmed inte längre ange skäl 
hänförbara till arbetstagaren personligen vid denna typ av omplacering.29 Bastubadarprincipen 
är således inte tillämplig i arbetsbristsituationer. 
 
I ett rättsfall från 2010 förtydligas detta: 

 
”Arbetsdomstolen har i domen AD 1978 nr 89 uttalat att det föreligger 
starka skäl att anse att vissa slag av särskilt ingripande omplaceringar 
bör kunna underkastas rättslig prövning på ett sätt som påminner om 
vad som gäller vid uppsägning. Uttalandena i denna dom tar sikte på 
omplaceringar av skäl som är hänförliga till den enskilde 
arbetstagaren personligen och som får särskilt ingripande verkningar 
med hänsyn till arbetsuppgifter, anställningsförmåner och 
anställningsförhållandet i övrigt. Domen innebär att det i fall av detta 
slag krävs att omplaceringen har föranletts av godtagbara skäl.”30 

 
Vidare måste dessa skäl vara acceptabla och av relevans för anställningsförhållandet. Ofta 
görs även en bedömning av arbetstagarens förseelse för att avgöra huruvida den varit så pass 
oacceptabel att en omplacering kan ses som en rimlig påföljd. Att det numer krävs sakliga 
skäl för ingripande omplaceringar, är en konsekvens av det faktum att en omplacering kan 
innebära stora förändringar för en arbetstagare och dennes arbetssituation. Förändringarna kan 
vara så pass omfattande att de i vissa fall kan uppfattas som likställda med en uppsägning. 
Enligt arbetsdomstolen bör därför kraven på saklig grund och processen i dessa fall likna vad 
som gäller för just uppsägning.31 
 
Med andra ord innebär principen ett krav på godtagbara skäl för dessa ingripande 
omplaceringar, trots att de sker inom ramen för anställningen. Syftet med detta var enligt AD 
att undvika brister i anställningsskyddet och principens inrättande berättigades med hänsyn 
till utvecklingen av just anställningsskyddet.32 
 
Själva bedömningen huruvida omplaceringen kan anses som ingripande får inte enbart 
motiveras med hänsyn till den enskildes intressen och preferenser, utan måste vila på 
objektiva grunder. Vid en sådan bedömning tar domstolen i första hand hänsyn till de sätt på 
vilka anställningsvillkoren försämrats, samt vad detta fått för konsekvenser. Då främst 
beträffande arbetsuppgifter, anställningsförmåner och anställningsförhållandet i övrigt. En 
                                                
29 Glavå, M. Arbetsrätt, s. 685 
30 AD 2010 nr 52 s. 9 
31 Glavå, M. Arbetsrätt, s. 684 

Källström, K. & Malmberg, J. Anställningsförhållandet, s. 229 
32 Ds 2002:56 s. 355 
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ingripande omplacering måste föregås av förhandling med den fackförening till vilken 
arbetstagaren är ansluten, om den innebär ”viktigare förändringar i den anställdes 
arbetsförhållanden”. 33  Kraven på ”saklig grund” eller godtagbara skäl vid ingripande 
omplacering på grund av personliga förhållanden harmoniserar därför med LAS regler om 
uppsägning, och analogier dras däremellan.34 
 

3.3.1 AD 2010 nr 52 
 
I rättsfallet som citerades i föregående avsnitt, AD 2010 nr 52, var huvudfrågan huruvida en 
särskilt ingripande omplacering skett utan att man uppvisat godtagbara skäl. AD utredde även 
frågan om denna omplacering beslutats och verkställts utan iakttagande av 
förhandlingsskyldigheten enligt 11 § MBL. 
 
I förevarande fall hade en livvakt, anställd vid personskyddsenhetens utrikesministergrupp, 
vid en händelse på en flygplats i London uppträtt på ett sådant sätt att hon inte längre ingav 
förtroende hos sin arbetsgivare. Situationen resulterade i att utrikesministern flög hem utan 
livvakter. Hon omplacerades därefter till annat, mindre kvalificerat och mindre självständigt 
kontorsarbete med förändrade arbetstids- och lönevillkor. Detta utgör i normala fall ett 
arbetsledningsbeslut och kan därmed inte överklagas. Däremot ansåg domstolen att 
omplaceringen i det här fallet utförts av personliga skäl hänförliga till arbetstagaren, samt 
varit av ingripande karaktär. Omplaceringsbeslutet var därför tvunget att underbyggas av 
godtagbara skäl. Dessa uppgavs av arbetsgivaren vara att hon förlorat sitt förtroende som 
livvakt i och med händelsen i London där hon tappat fattningen vid en säkerhetskontroll. Hon 
glömde därmed av sin huvudsakliga uppgift, att hålla utrikesministern säker och under 
uppsikt. AD bedömde dessa skäl som godtagbara i och med detta och ansåg henne, likt 
arbetsgivaren, inte längre vara lämpad för livvaktsarbete på grund av denna händelse. 
 
Däremot ansåg inte AD att staten fullgjort sin förhandlingsskyldighet inför beslutet. Detta då 
de inte gjort klart för arbetstagarorganisationen, vid samråd inför omplaceringen, att det rörde 
sig om just en sådan förhandling som fordras enligt 11 § MBL. 
 

3.4 Arbetstagares lydnadsplikt 
 
Arbetstagare har alltid en individuell lydnadsplikt i förhållande till sin arbetsgivare, som i 
huvudsak följer av allmänna arbetsrättsliga principer. Denna plikt kompletteras dessutom av 
en allmän och grundläggande lojalitetsprincip i anställningsförhållandet som gäller samtliga 
avtalsparter. Denna princip har vuxit fram ur synsättet att ett avtal är att betrakta som ett 
samarbete, eller åtminstone grunden till ett, vilket på längre sikt fordrar både respekt och 
tillit.35 Arbetstagaren är därför skyldig att utföra det arbete som arbetsgivaren kräver, så länge 
arbetet ligger inom ramarna för den anställdas arbetsskyldighet. Hur hårda dessa krav är 
varierar beroende på vilken ställning arbetstagaren har i företaget. Kraven blir högre ställda ju 
mer förtroendebetonad befattningen är. Ett lydnadsbrott kan därför under vissa 
omständigheter utgöra saklig grund för uppsägning redan om det sker vid ett enstaka 
tillfälle.36 

                                                
33 11 § MBL 
34 Adlercreutz, A. & Mulder, B J. Svensk arbetsrätt, s. 235 
35 Ds 2002:56 s. 286 f 
36 Prop. 1973:129 s. 124 
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Denna lydnadsplikt är dock inte oinskränkt. Det finns omständigheter som kan föranleda rätt 
för arbetstagaren att vägra utföra visst arbete. Dessa undantag nyttjas på egen risk i ett första 
skede, innan AD avgjort huruvida arbetstagaren i det enskilda fallet gjort sig skyldig till 
arbetsvägran. Trots detta så utgör de såväl dolda klausuler i kollektivavtal, som en generell 
rättsprincip inom arbetsrätten. Exempelvis om arbetet innebär ”allvarlig och omedelbar fara 
för liv eller hälsa”37, om arbetet inte är praktiskt genomförbart, om arbetsgivarens beslut står i 
uppenbar strid med lag eller allmän moral eller om arbetsgivaren varit i ond tro och borde ha 
förstått att dennes tolkning var ohållbar.38 
 

3.4.1 Omplacering till arbete som inte omfattas av arbetsskyldigheten 
 
En omplacering eller uppmaning till arbete som faller utanför den anställdas arbetsskyldighet 
är att likställa med en uppsägning eller, om uppsägningstiden inte iakttas, ett avskedande. 
Åtgärden kräver därför saklig grund i enlighet med bestämmelserna i LAS i sådana 
situationer. En dylik omplacering kan till följd av detta ogiltigförklaras enligt 35 § LAS om 
kravet på saklig grund inte uppfylls. Paragrafen anger att ”Har en arbetstagare blivit 
avskedad under omständigheter som inte ens skulle ha räckt till för en giltig uppsägning, skall 
avskedandet förklaras ogiltigt på yrkande av arbetstagaren”.39  
 
I vardagligt tal kan begreppet omplacering ofta anses ha en varierande innebörd. Man kan 
därför stöta på problem där benämningen ”omplacering” använts. Tvetydigheter kan uppstå 
där det i själva verket rör sig om ett skiljande från anställningen, om förändringarna varit så 
pass ingripande att de i praktiken skett utom ramen för anställningen. Detta medför svåra 
gränsdragningar vid avgörandet om omplaceringen anses ha gått till på ett korrekt sätt, det vill 
säga skett inom anställningen. I AD 2002 nr 89 lyftes frågan om en ändring av den anställdas 
befattningsbeskrivning var att likställa med en uppsägning. Domstolen konstaterade följande 
gällande beteckningen: 
 

”En såsom omplacering betecknad åtgärd kan emellertid innebära 
sådana förändringar av anställningsförhållandet att arbetstagaren i 
realiteten skiljs från en anställning även om han samtidigt får en annan 
anställning. Åtgärder av det senare slaget kan arbetsgivaren inte företa 
ensidigt på annat sätt än genom uppsägning enligt 
anställningsskyddslagen. Åtgärder av detta slag måste givetvis kunna 
angripas med stöd av anställningsskyddslagen även om de inte 
betecknats som en uppsägning utan som en omplacering eller, som 
föreningen gjort i detta fall, som en ändring av en 
befattningsbeskrivning.”40 
 

Det är sålunda den faktiska innebörden och effekten av omplaceringen som blir avgörande för 
bedömningen, inte det sätt på vilket omplaceringen benämnts. Arbetsgivaren kan därför inte 
kringgå dessa regler genom att rubricera beslutet som en omplacering, när det i själva verket 
rör sig om en uppsägning. 
 

                                                
37 3 kap. 4 § 2 st. AML 
38 Rönnmar, M. Arbetsledningsrätt och arbetsskyldighet, s. 50 f 
39 Gabinus Göransson, H. & Garpe, B. Arbetsrätten – en introduktion, s. 38 
40 AD 2002 nr 89 s. 8 
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3.5 Arbetstagares anställningsskydd 
 
För ett hållbart anställningsförhållande och en god arbetsrelation krävs att arbetstagarna 
känner både arbetstillfredsställelse och trygghet i sin anställning. Det sistnämnda har 
säkerställts i både nationell och internationell rätt genom konventioner, EU-stadgor och 
lagstiftning. Lagar, framförallt LAS, innehåller därför ett flertal bestämmelser till skydd mot 
godtyckliga eller på annat sätt otillbörliga uppsägningar och avskedanden. Däremot finns 
grupper av arbetstagare som inte omfattas av LAS skyddsregler. Detta eftersom det skulle 
föreligga en risk för exempelvis maktmissbruk om samtliga arbetstagare och företagsledare 
skyddades av lagen.41 
 
En arbetstagares anställningsskydd är olika starkt beroende på om denne är fast anställd eller 
innehar en tidsbegränsad anställning. Utgångspunkten är att LAS erbjuder ett starkare skydd 
för arbetstagare med tillsvidareanställning. Detta i och med kravet på saklig grund för 
uppsägning och reglerna om uppsägningstid, samt det faktum att anställningsskyddet 
förbättras i takt med att anställningstiden fortgår. En visstidsanställd kan visserligen inte sägas 
upp i förtid och har därmed ett skydd för hela sin anställningstid, även om den är 
tidsbegränsad. 
 
Anställningsskyddslagen innehåller detta krav på saklig grund för uppsägning som skydd mot 
att arbetsgivare ska kunna säga upp arbetstagare godtyckligt. Denna bestämmelse tillsammans 
med ett antal andra är tvingande, till skillnad från ett flertal andra paragrafer i LAS som är 
semidispositiva. Därmed tillåts reglering i andra former även om de är till arbetstagarens 
nackdel. Genom att upprätta avtalsturlistor med facket kan arbetsgivaren därför undgå ”sist 
in-först ut”-förfarandet. På så sätt ges möjlighet att upprätta turlistor utifrån exempelvis 
kompetens istället för anställningstid.  
 
Det ges sålunda en möjlighet att relativt fritt styra arbetsplatsens olika bestämmelser och 
rutiner genom exempelvis kollektivavtalsreglering. Däremot ges ingen möjlighet att genom 
individuella anställningsavtal avtala bort anställningsskyddslagens bestämmelser.42  
  

                                                
41 Källström, K. & Malmberg, J. Anställningsförhållandet, s. 129 ff 
42 2 § LAS 
 Sigeman, T. & Sjödin, E. Arbetsrätten: en översikt, s. 188 
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4 Arbetsgivarens arbetsledningsrätt 
 
 

4.1 Historik 
 
Arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer började växa fram redan under slutet av 1800-
talet. Detta skedde som ett första steg mot inflytande och stärkta rättigheter, främst till följd 
av dåtidens arbetsmarknads otrygga anställningsförhållanden. Tiden dessförinnan 
kännetecknades av arbetsgivarnas dominerande ställning och omfattande frihet att 
självständigt råda över arbetstagarnas arbetskraft. Förhållandet mellan arbetsgivare och 
arbetstagare hade sedan länge varit präglad av klasskillnader och status.43  
 
Kring sekelskiftet bildades Landsorganisationen i Sverige (LO), en centralorganisation för 
arbetarrörelsens fackförbund. Som motkraft till LO bildades några år senare Svenska 
Arbetsgivareföreningen (SAF, idag Svenskt Näringsliv). Redan här införde SAF en klausul i 
sina stadgar som fastställde arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbetet. Strax därefter 
(1906) slöts decemberkompromissen. Det första avtalet mellan dessa två organisationer där 
LO accepterade denna rätt, som även kom att skrivas in i kollektivavtalen på de två 
organisationernas område. Härefter kom arbetsledningsrätten att förstärkas, och den 
arbetsrättsliga lagstiftningen syftade bland annat till att begränsa denna rätt till förmån för 
arbetstagarna som ett resultat av detta. 44  Under samma period fastslog även AD att 
arbetsledningsrätten gällde som en allmän rättsgrundsats, oavsett om den fanns inskriven i 
kollektivavtal eller inte.45 
 
Arbetsgivar- och arbetstagarorganisationernas ställning har under 1900-talet stärkts, antalet 
organisationer vuxit och lagstiftningen begränsat arbetsledningsrätten alltmer. Inte minst 
genom 1974 års införande av ”allmänna bestämmelser till skydd för anställda”, som senare 
ersattes av en ny anställningsskyddslag (LAS) 1982.46 Dagens arbetsrättsliga regleringar är 
utformade på ett sätt som i vissa delar förutsätter komplettering i form av kollektivavtal.47 
 
Utvecklingen under 2000-talet har präglats av en tydlig expansion av bemanningsföretag, 
kunskapsutveckling och förändringar inom näringslivet. Detta har påverkat både 
organisations- och arbetsformerna och har kommit att medföra ett allt större behov av 
flexibilitet och modernisering inom verksamheterna.48  
 

4.2 Allmänt om arbetsledningsrätten 
 
Arbetstagarnas arbetsskyldighet motsvaras av arbetsgivarens arbetsledningsrätt. Inledningsvis 
görs en distinktion inom svensk arbetsrätt där man skiljer mellan företagsledningsrätt och 
arbetsledningsrätt. Företagsledningsrätten innefattar en rätt för arbetsgivaren att fatta beslut i 
frågor gällande verksamheten i sin helhet, avseende ekonomi, produktion o.s.v. Fokus ligger 

                                                
43 Källström, K. & Malmberg, J. Anställningsförhållandet, s. 190 
44 Glavå, M. Arbetsrätt, s. 34 f 
45 Källström, K. & Malmberg, J. Anställningsförhållandet, s. 190 
46 http://www.ne.se.proxy.lib.ltu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/anställningsskydd 
47 Glavå, M. Arbetsrätt, s. 43 

32 § MBL 
48 a.a., s. 49 f 
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därmed inte på det individuella förhållandet till de anställda.49 
 
Arbetsgivarens arbetsledningsrätt å andra sidan, som utgör en grundläggande princip inom 
arbetsrätten som fungerar som komplement till övriga avtal, har jämförelsevis en mer direkt 
koppling till de individuella avtalsrelationerna. Denna rätt syftar bland annat till att ge 
arbetsgivaren möjlighet att anpassa arbetstagarnas uppgifter eller arbetstider till förändrade 
förhållanden. Med stöd av arbetsledningsrätten har arbetsgivaren frihet att bestämma i frågor 
gällande arbetstagarens skyldigheter och prestationer, som huvudregel utan att behöva sakligt 
motivera beslutet. Omplaceringsrätten utgör således ett centralt moment inom 
arbetsledningsrätten.50 Denna rätt är dock inte helt obegränsad utan kan inskränkas av lagar, 
praxis, kollektivavtal samt av det enskilda anställningsavtalet. Användandet av denna rätt får 
heller inte strida mot god sed, det vill säga den får inte nyttjas egenmäktigt eller otillbörligt 
och inte i syfte att försöka förmå arbetstagaren till uppsägning.51 
 
Det är generellt sett betydligt enklare att genom arbetsledningsbeslut omplacera en arbetare 
jämfört med en tjänsteman, som ofta har en mer specifik befattningsbeskrivning. Detta i och 
med att kollektivavtalet utgör den yttre gränsen för arbetsskyldigheten för en anställd i 
arbetarkollektivet. Tjänstemannens ram för hur långt arbetsskyldigheten sträcker sig utgörs 
istället av dennes enskilda anställningsavtal, som sällan är lika omfattande eller allmänt hållet. 
Tjänstemän med preciserade arbetsuppgifter har därför ett mer genomgripande skydd mot 
omplaceringar i och med den snävare, mer specifika arbetsbeskrivningen.52  
Ett omplaceringsbeslut kräver dock ofta att en primärförhandling hålls enligt 11 § MBL innan 
beslutet kan genomföras, då det i många fall innebär en ”viktigare förändring av arbets- eller 
anställningsförhållandena”. Den berörda arbetstagaren ska därför ges en möjlighet att 
påverka beslutet eller åtminstone framföra sina åsikter, som därefter bör tas i beaktande av 
arbetsgivaren inför beslutsfattandet. 
 
För att åstadkomma en omreglering av en anställds arbetsskyldighet kan en arbetsgivare 
använda sig av olika tillvägagångssätt. Redan i och med omplaceringsrätten ges däremot 
möjligheten att besluta om ändringar gällande bland annat arbetstagarens arbetsuppgifter, 
arbetsplats eller arbetstidsförläggning. Denna rätt brukas då i kombination med arbetstagarens 
lydnadsplikt och andra biförpliktelser i anställningsförhållandet.  
 
Parterna i anställningsavtalet kan även omförhandla avtalsvillkoren eller så kan arbetsgivaren 
helt enkelt omplacera arbetstagaren till arbete som inte omfattas av dennes arbetsskyldighet. 
Sker detta kan olika scenarier komma att aktualiseras, men oftast kombineras skiljandet från 
anställningen med ett nytt erbjudande om anställning med förnyade anställningsvillkor.53 
 

4.3 Arbetsplats och arbetsort 
 
Arbetsgivaren har som tidigare nämnts ett visst utrymme att styra var arbetstagaren ska utföra 
arbete, i relation till den arbetsskyldighet arbetstagaren har. Det finns inga bestämmelser som 
uttryckligt anger vad som ska gälla i fall där arbetsskyldighetens geografiska omfattning inte 

                                                
49 Glavå, M. Arbetsrätt, s. 64 
50 Källström, K. & Malmberg, J. Anställningsförhållandet, s. 189 
51 Ds 2002:56 s. 359 f 
52 Hartzell, L. & Iseskog, T. Anställningsavtalet – en handbok, s. 160 
    Gabinus Göransson, H. & Garpe, B. Arbetsrätten – en introduktion, s. 39 
53 a.a., s. 41 
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preciserats i avtal. Detta måste dock enligt rättspraxis ske inom ett geografiskt närområde med 
god kollektivtrafik och normalt pendlingsavstånd. Det är följaktligen ett tämligen stort 
geografiskt område som kan omfattas av arbetsgivarens omplaceringsrätt.54  
 
Vill arbetsgivaren genomföra en omplacering som inte håller sig inom denna ram, är han eller 
hon skyldig att förhandla med den arbetstagarorganisation till vilken arbetstagaren är bunden. 
Förhandlingen måste därför ske innan ett sådant beslut kan fattas. Detta på grund av att ett 
sådant beslut skulle innebära en viktigare förändring av den anställdas arbets- eller 
anställningsförhållanden.55  Om det inte anges i varken kollektivavtal eller det enskilda 
anställningsavtalet vilken arbetsplats eller yttre geografisk gräns som ska gälla, kan 
arbetstagaren därför tvingas underkasta sig sådana omfattande förändringar. En följd av att 
åtgärden då utgör ett ingripande som arbetsgivaren med stöd i sin rätt att leda och fördela 
arbetet har rätt att utföra. Däremot har arbetsgivaren ingen obegränsad rätt att ensidigt 
omplacera en anställd, i synnerhet inte permanent. Detta är beroende av omständigheterna i 
det enskilda fallet och hur stora uppoffringar, inte minst ekonomiskt och tidsmässigt, som 
skulle komma att krävas av arbetstagaren. Arbetsplats eller arbetsort är dock något som 
sedvanemässigt godkänns av båda avtalsparterna, redan vid anställningsavtalets ingående. Det 
utgör ett substantiellt avtalsvillkor och bör därför föregås av förhandling eller 
överenskommelse.56 
 

4.4 Arbetstider 
 
Vill en arbetsgivare åstadkomma förändringar i en anställds arbetstider föreligger vissa 
skillnader beroende på om ändringen rör arbetstidens längd eller förläggning. Villkoren för 
arbetstidens längd är sådana som fastställs redan i ett första skede, när arbetstagaren först tar 
anställning och individuellt avtal ingås. Det finns följaktligen inget utrymme för arbetsgivaren 
att ensidigt och med stöd av arbetsledningsrätten ändra dessa villkor efter att anställningsavtal 
slutits. För att åstadkomma en arbetstidsförändring gäller de sedvanliga reglerna om 
omreglering av anställningsavtal. Då krävs därför antingen en överenskommelse med den 
anställda eller en uppsägning i enlighet med LAS bestämmelser, i kombination med nytt 
erbjudande om anställning på ändrade villkor. Beträffande arbetstidens förläggning är 
rättsläget ett annat. Beslut om en sådan ändring kan fattas med stöd av arbetsledningsrätten så 
länge beslutet inte står i strid med bestämmelserna i framförallt arbetstidslagen.57 
 
Det finns relativt omfattande reglering gällande arbetstider i svensk rätt, framförallt i ovan 
nämnda ATL som är tillämplig inom alla verksamheter där arbetstagare utför arbete åt sin 
arbetsgivare.58 Arbetstidsreglerna begränsar tiden som arbetsgivare kan nyttja sina anställda 
för arbete, och syftar i första hand till att säkerställa arbetstagarnas hälsa och välmående. 
Kollektivavtal innehåller i princip alltid bestämmelser på området, både när det gäller 
arbetstidens längd och förläggning, och är det som i praktiken främst styr och reglerar 
arbetstiderna. Detta för att på ett effektivt sätt, på olika nivåer, kunna anpassa och disponera 
arbetstiderna efter varierande branscher och arbetsplatser.59 
 

                                                
54 Källström, K. & Malmberg, J. Anställningsförhållandet, s. 220 f 
55 11 § MBL 
56 Glavå, M. Arbetsrätt, s. 687 
57 Källström, K. & Malmberg, J. Anställningsförhållandet, s. 221 
58 1 § ATL 
59 a.a., s. 222 f 
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4.4.1 AD 2014 nr 81 
 
I detta rättsfall uppstod en tvist gällande vilken årsarbetstid som skulle tillämpas på 
arbetsplatsen i samband med förändrad drift. I fallet hade ett pappersbruk infört året runt-drift 
efter att ha investerat i en ny pappersmaskin, varefter lokalt kollektivavtal träffats med facket. 
Detta då förändringen skulle innebära en minskning av arbetarnas sammanlagda årliga 
arbetstid med drygt 150 timmar, jämfört med det centrala avtalet. Omkring tio år senare 
drabbades bolaget av bristande efterfrågan varpå verksamheten tvingades återgå till 
kontinuerlig drift, med undantag för storhelger. Oklarheter uppstod därefter angående vilken 
årsarbetstid som skulle gälla för den berörda avdelningen och dess arbetstagare efter att man 
återgått till kontinuerlig drift. Det vill säga om de förkortade arbetstidsreglerna ska gälla för 
de som arbetar kontinuerligt treskift, oavsett om bolaget tillämpar året runt-drift eller inte. 
Rättstvisten fick lösas genom avtalstolkning. Enligt AD framgick att eftersom ändringen till 
året runt-drift lagts till som bilaga, inte ändrats i kollektivavtalets huvudtext, gavs intrycket att 
två olika arbetstider varit möjliga att tillämpa. Men att den kortare av dem framstod som 
avsedd att användas endast vid året runt-drift. Frågan om vad som skulle gälla ifall bolaget i 
framtiden skulle avskaffa året runt-drift berördes inte alls vid tillfället för det nya lokalavtalets 
ingående. Detta sågs då som ytterligare ett tecken på att den förkortade arbetstiden endast var 
avsedd att gälla då bolaget tillämpar året runt-drift. Då avgörandet i fallet endast gällde ett 
interimistiskt förordnande, gjorde domstolen bedömningen att inget hinder förelåg för bolaget 
att tillämpa den längre årsarbetstiden vid kontinuerlig drift till dess att frågan slutligt avgjorts. 
Det förelåg därmed inga hinder för arbetsgivaren att i detta skede, med stöd av sin 
arbetsledningsrätt, beordra arbetstagarna att utföra arbete enligt dennes preferenser. 
 

4.5 Arbetsuppgifter 
 
Precis som arbetstagarens arbetsskyldighet anger, gäller att en arbetsgivare har rätt att förfoga 
över sina anställda och förmå dem att utföra det arbete som enligt kollektivavtal utgör deras 
förpliktelse. Tjänstemän och arbetare har därför inte samma arbetsskyldighet fastän de jobbar 
på samma arbetsplats, då de omfattas av olika kollektivavtal. Detta förutsatt att 
medarbetaravtal inte finns på arbetsplatsen, det vill säga kollektivavtal som omfattar 
arbetsplatsens samtliga yrkesgrupper. Arbetsgivarens omplaceringsrätt när det gäller 
arbetsuppgifter är följaktligen relativt vidsträckt. Skulle arbetsgivaren utöka sin verksamhet 
eller på annat sätt förändra den, kan de anställda bli skyldiga att även utföra det arbete som då 
tillkommer verksamheten. Detta under förutsättning att bedömningen av de nya 
arbetsuppgifterna blir att de anses ha ett naturligt samband med den centrala verksamhet som 
kollektivavtalet avser. Återigen är det alltså kollektivavtalet som utgör ramen för denna 
skyldighet. Kravet på ett naturligt samband med ordinarie arbetsuppgifter ska enligt AD:s 
rättspraxis tolkas extensivt.60  
 
Arbetsledningsrätten motsvaras av arbetstagarnas arbetsskyldighet. Den tidigare nämnda 
29/29-principen blir därmed återigen tillämplig i frågor om vilka arbetsuppgifter en 
arbetstagare är skyldig att utföra. Kravet på tillräckliga kvalifikationer och ett naturligt 
samband med arbetsgivarens verksamhet aktualiseras därför vid omplacering till nya 
arbetsuppgifter. Ytterligare en förutsättning framgår av denna princip samt av det personliga 
anställningsavtal som en arbetstagare ingått med sin arbetsgivare. Denna utgångspunkt är att 
skyldigheten att utföra arbete endast gäller gentemot den avtalsslutande motparten. En 

                                                
60 Källström, K. & Malmberg, J. Anställningsförhållandet, s. 218 
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arbetstagare kan således aldrig tvingas byta arbetsgivare, eller genom exempelvis uthyrning 
förmås att utföra arbetsuppgifter åt någon annan än den arbetsgivare med vilken han eller hon 
ingått anställningsavtal.61 
 

4.5.1 AD 2008 nr 63 
 
I AD:s fall 2008 nr 63 blev en systemadministratör omplacerad till arbete som vaktmästare. 
En tvist uppstod därefter huruvida hans arbetsskyldighet omfattade vaktmästeriarbete, och om 
omplaceringen i så fall var att likställa med en uppsägning om så inte vore fallet. Till grund 
för bedömningen låg i första hand tillämpligt kollektivavtal och arbetstagarens individuella 
anställningsavtal. Då ingen vägledning gavs i kollektivavtalet, fokuserade domstolen på vad 
som angavs i det aktuella anställningsavtalet. Där framgick att personen ifråga anställts som 
dataingenjör 1984 där service, programunderhåll och utveckling framgick vara hans främsta 
arbetsuppgifter. Men då detta i praktiken inte varit hans huvuduppgifter, står klart att 
uppgifterna förändrats med tiden och inte längre överensstämmer med avtalet. Vid tidpunkten 
för omplaceringen arbetade han de facto som systemadministratör. En förändring som inte 
formaliserats i något nytt anställningsavtal. Det var därför en jämförelse mellan 
arbetsuppgifterna som vaktmästare och systemadministratör som var tvungen att genomföras, 
utifrån relevanta faktorer. Detta för att kunna avgöra frågan om han enligt avtal var skyldig att 
utföra arbetsuppgifter som vaktmästare. Någon lönesänkning hade inte skett och för de olika 
befattningarna gällde samma kollektivavtal. Vid lönekartläggningarna två år tidigare 
värderades dessutom arbetsuppgifterna för de två positionerna relativt likvärdigt. 
Databehörigheten var dock något högre för arbetet som systemadministratör. I övrigt framstod 
det närmast som att det i praktiken var vaktmästarrollen som gav utrymme för mer 
kvalificerade och varierande uppgifter, utifrån arbetsbeskrivningen. Mot denna bakgrund och 
det faktum att varken arbets- eller anställningsförhållandena i övrigt inte förändrats, gjorde 
domstolen bedömningen att omplaceringen föll inom ramen för den anställdas 
arbetsskyldighet. Han ansågs därmed heller inte ha skiljts från sin anställning. 
 

4.6 Ändring av anställningsavtal 
 
Den tidigare nämnda principen som ger arbetsgivaren rätt att leda och fördela arbetet 
genomsyrar alla anställningsavtal. För att åstadkomma förändringar av avtalsinnehållet finns 
olika förutsättningar beroende på hur pass omfattande dessa förändringar är. Generellt när det 
rör avtal gäller att de parter som ingått ett avtal är bundna till detsamma. Vill någon av 
avtalsparterna åstadkomma mindre förändringar kan detta göras utan att ett helt nytt 
anställningsavtal behöver upprättas, vilket är en logisk konsekvens av att avtalsfrihet gäller 
som förutsättning i alla avtalssammanhang. Vill arbetsgivaren nyttja sin arbetsledningsrätt för 
att utföra sådana ringa ändringar i de anställdas avtalsvillkor, kan detta ske utan att det anses 
utgöra ett brott mot de anställdas individuella avtal. Det kan till exempel gälla ensidiga gåvor 
från arbetsgivarens sida som utges utan krav på motprestation. Vid tveksamhet huruvida det 
är fråga om en sådan ensidig gåva, görs jämförelser med vilken typ av förmåner som i 
normala fall ingår i anställningsavtal, om förmånen alls reglerats i avtal eller om något krav 
på motprestation funnits.62 
 
Ett anställningsavtal måste dessutom kunna förändras naturligt över tid. Exempelvis i takt 
                                                
61 Rönnmar, M. Arbetsledningsrätt och arbetsskyldighet, s. 150 
62 Hartzell, L. & Iseskog, T. Anställningsavtalet – en handbok, s. 159 f 
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med att lagstiftning ändras (till exempel semesterbestämmelser), anställningsformen 
korrigeras eller att arbetstagaren succesivt övergår till mer avancerade arbetsuppgifter 
alternativt andra arbetstider som innebär ett mer välbetalt arbete. Arbetsgivaren måste kunna 
tilldela arbetstagaren olika typer av arbetsuppgifter i takt med att verksamheten utvecklas och 
anpassas till påverkan från yttre faktorer. 63  Det vanligaste sättet att ändra villkoren i 
anställningsavtal är genom kollektivavtal. Det är bland annat just detta kollektivavtal syftar 
till och de sluts därför vanligtvis för endast ett par år i taget. Dessa förändringar sker separat 
från de individuella anställningsavtalen och föregås av förhandlingar med 
arbetstagarrepresentanter för att tillmötesgå kollektivarbetarnas intressen. 
 
Utöver kollektivavtal kan förändringar även ske i det personliga anställningsavtalet. Antingen 
genom personliga avtal om ändring eller genom arbetsgivarens ensidiga förändringar inom 
ramen för anställningen. Utöver dessa alternativ finns inga andra möjligheter att få till stånd 
en förändring av anställningsavtalet, annat än genom att helt och hållet skilja arbetstagaren 
från sin tjänst och i samband med detta erbjuda ny anställning på förändrade villkor.64 
 
Synen på hur större förändringar i anställningsavtalet förhåller sig till LAS regler om 
uppsägning är att ett anställningsavtal inte ska kunna sägas upp delvis eller för att omreglera 
avtalsvillkor, utan avtalet ska ses som en enhet.65 
 

4.7 Ensidig arbetsgivarreglering och ensidiga förmåner 
 
Ensidig arbetsgivarreglering kan bestå av arbetsregler, instruktioner eller allmänna normer på 
arbetsplatsen. Dessa kan exempelvis ange var och när arbete ska utföras, ordnings- och 
säkerhetsföreskrifter eller vilka förmåner som ska tillerkännas arbetarna. Med stöd av 
arbetsledningsrätten kan arbetsgivaren även bestämma över till exempel produktionssätt, 
arbetsmetoder och arbetsorganisation. 
 
Ensidiga arbetsgivarförmåner är gynnande för arbetstagaren. Det kan exempelvis röra sig om 
tillgång till motionslokaler eller subventionerade måltider. Att fatta beslut om att avskaffa en 
sådan förmån anses utgöra en viktigare förändring och ska därför föregås av förhandling 
enligt reglerna i MBL. Görs inte detta kan arbetsgivarens beslut angripas rättsligt. Det måste 
därför klargöras redan när regeln införs huruvida den i framtiden ska kunna ändras eller dras 
in, och därmed anses utgöra ett arbetsledningsbeslut.66  
 
Ändringar av förmåner som är en del av ett kollektivavtal, kan arbetsgivaren åstadkomma 
endast genom att ett helt nytt kollektivavtal upprättas eller genom uppsägning av avtalet. 
Detta måste ske i enlighet med de regler för uppsägning som kollektivavtalet innehåller. För 
att åstadkomma större förändringar av förmåner i enskilda anställningsavtal krävs att en 
överenskommelse kommer till stånd mellan avtalsparterna. Alternativet vore att säga upp hela 
anställningen och därefter erbjuda arbetstagaren en ny tjänst med förändrade avtalsvillkor.67 
 

                                                
63 Källström, K. & Malmberg, J. Anställningsförhållandet, s. 193 f 
64 a.a., s. 195 
65 Hartzell, L. & Iseskog, T. Anställningsavtalet – en handbok, s. 163 
66 Källström, K. & Malmberg, J. Anställningsförhållandet, s. 192 
67 Hartzell, L. & Iseskog, T. Anställningsavtalet – en handbok, s. 163 
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4.8 Arbetsgivarens tolkningsföreträde 
 
En huvudregel enligt svensk rättspraxis är att arbetsgivaren har tolkningsföreträde i 
arbetsskyldighetstvister, det vill säga tvister gällande vilka arbetsuppgifter en arbetstagare är 
förpliktad att utföra enligt avtal. Detta trots att parterna normalt sett, när det gäller 
avtalstvister i allmänhet, råder över sin egen prestation. Arbetstagare borde därför, med stöd 
av facket, kunna hålla inne sin prestation (utförande av arbete) tills dess att tvisten är löst.68 
Denna regel grundar sig enligt propositionen till MBL i ”[…] den i AD:s rättstillämpning 
fastslagna regeln att arbetsgivaren vid tvist om arbetsskyldigheten i princip har rätt att kräva 
att arbetstagarna skall utföra arbete i enlighet med hans anvisningar intill dess tvisten hunnit 
avgöras.”69 
 
Att arbetsgivaren har företräde i sådana situationer motiveras utifrån argumentet att det 
generellt sett är enklare att ersätta den skada en arbetstagare lidit efter att ha utfört arbete som 
inte omfattas av dennes arbetsskyldighet, snarare än att tvingas ersätta arbetsgivarens förluster 
till följd av arbetsvägran. Detta trots att arbetet kommenderats utifrån korrekta grunder. Inom 
svensk rätt finns därmed ingen möjlighet till arbetsvägran. Detta utgör ett allvarligt brott mot 
anställningsavtalet och kan föranleda uppsägning eller till och med avskedande.70 
 

4.9 Flexibilitet i arbetslivet 
 
Dagens samhälle och arbetsmarknad präglas av ökad konkurrens, både inom Sverige och 
internationellt. Kommunikationer, kunskap och teknik utvecklas och förbättras och medför 
krav på flexibilitet i arbetslivet och en anpassning av verksamheten utifrån dessa faktorer. 
Antalet tjänstemän har på senare år ökat, samtidigt som exempelvis antalet industriarbetare 
minskat till följd av detta.71 Vi står därmed under internationell inverkan och tvingas utveckla 
och förändra både företag och arbetsplatser. Det ligger därmed i arbetsgivarnas intresse att 
kunna variera förfogandet av arbetstagarna genom att bredda deras arbetsskyldighet, i syfte att 
öka bolagets anpassningsförmåga. Denna flexibilisering kan sägas innebära ett avsteg från 
den ”traditionella anställningen”, genom en minskning av tillsvidareanställningar med 
tryggade anställningsvillkor och heltidsarbete. Den har istället bidragit till allt fler 
tidsbegränsade anställningar och varierande arbetsuppgifter. Arbetsplatserna styrs och formas 
således i första hand utifrån arbetsgivarnas behov.72  
 
Politikernas strategi för en utökad flexibilisering inom verksamheterna har varit att försöka 
”lätta upp” lagstiftning som idag försvårar en sådan anpassning, även om förändringarna inom 
just lagstiftning varit få. Den tydligaste ändringen på senare år har vi sett i form av utökade 
möjligheter till olika typer av visstidsanställningar. Dessa är tänkta att gynna framförallt 
småföretagare genom ökad sysselsättning. Detta har däremot skett med delvis uppluckrat 
anställningsskydd och i övrigt försämrade anställningsvillkor som följd, i jämförelse med fast 
anställda. 73  Det har dessutom lett till att antalet svartjobb och trycket på exempelvis 
arbetslöshetsförsäkringar och socialbidrag ökat därefter.74 

                                                
68 Glavå, M. Arbetsrätt, s. 777 f 
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70 Rönnmar, M. Arbetsledningsrätt och arbetsskyldighet, s. 49 
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73 Sigeman, T. & Sjödin, E. Arbetsrätten: en översikt, s. 19 
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4.9.1 Kvalitativ och kvantitativ flexibilitet 
 
Inledningsvis görs en uppdelning i kvalitativ respektive kvantitativ flexibilitet, uttryck som 
växt fram inom arbetsrätten under senare tid. Den kvalitativa flexibiliteten går ut på att 
”förändra arbetets innehåll inom ramen för ett bestående anställningsförhållande”. Den 
främjar och har som mål att möjliggöra förändringar och anpassningar i takt med att 
verksamheten och samhället utvecklas, utan att röra sig utanför arbetstagarnas 
arbetsskyldighet. Den rör alltså främst den tillsvidareanställda, interna arbetskraften. En 
ytterligare målsättning blir därför satsningar på kompetensutveckling i syfte att kunna bredda 
arbetsskyldigheten. En följd av detta blir naturligtvis att arbetstagarnas möjlighet till 
inflytande och synpunkter blir särskilt viktigt för att undvika missbelåtenhet.75 I och med att 
ett kunskapssamhälle alltmer växer fram, och arbetstagarnas kompetens därmed hamnar i 
fokus allt oftare, blir arbetsgivaren också beroende av att behålla kunnig personal. 
 
Den kvantitativa flexibiliteten i sin tur innebär fokus på den mer tillfälliga, externa 
arbetskraften. Den behandlar i huvudsak frågor som rör arbetstider, avtalsformer, 
löneflexibilitet och liknande. Ändamålet är att under snabba och okomplicerade former kunna 
anpassa antalet anställda utifrån verksamhetens växlande behov. Frågan om anställningsskydd 
blir därför ofta central, då vi inom svensk arbetsrätt har ett lagstadgat krav på sakliga skäl vid 
uppsägningar. Denna typ av flexibilitet inriktar sig därmed på möjligheterna till ett utökat 
antal tidsbegränsade anställningar, uppdragsanställningar, uthyrning av arbetskraft samt 
deltidsarbete. 
 
Den ena flexibilitetsformen behöver inte nödvändigtvis utesluta den andra, utan de kan i vissa 
delar istället komplettera varandra. Detta genom att arbetsgivaren anpassar tidsbegränsade 
anställningar för att justera arbetskraftens storlek gentemot en verksamhet i förändring, för att 
på så sätt gynna även den kvalitativa flexibiliteten. Den kvalitativa flexibiliteten ges dock inte 
lika stort utrymme i svensk rätt som om vi hade haft möjlighet till fri uppsägningsrätt, då vi 
har ett jämförelsevis starkt lagstadgat anställningsskydd.76  
  

                                                
75 Juridisk Tidskrift 2005-06 nr 1, Arbetsledningsrätt och arbetsskyldighet – om kvalitativ flexibilitet i 

arbetslivet, s. 45 f 
76 Rönnmar, M. Arbetsledningsrätt och arbetsskyldighet, s. 344 ff 
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5 Begränsningar i arbetsledningsrätten 
 
 
Till följd av den förhållandevis utbredda arbetsledningsrätten, innehåller arbetsrättslig 
lagstiftning ett flertal regler som syftar till att skydda arbetstagarna. De får härigenom en 
möjlighet att inskränka denna rätt och överklaga sådana beslut vars syfte varit lagstridigt. 
Exempelvis finns bestämmelser i arbetsmiljölagen, arbetstidslagen, regler om 
föreningsrättskränkningar och rätt till föräldraledighet. 77  Utöver detta finns även 
begränsningar i form av förbud mot arbetsledningsbeslut som är ämnade att förmå den 
anställda att säga upp sig, så kallad provocerad uppsägning. Förbud finns även mot åtgärder 
som strider mot god sed, där riktvärdet är att arbetsgivare måste anses ha agerat såsom en 
seriös arbetsgivare i samma situation skulle ha gjort.78 
 
Inflytande för arbetstagare kan vidare erbjudas genom regler om förstärkt förhandlingsrätt, 
rätten till information och tolkningsföreträde. Tillsammans med annan reglering i MBL är 
ändamålet att genom kollektivavtal främja arbetstagarkollektivets medbestämmande på olika 
nivåer inom verksamheterna. Reglerna syftar även till att förmå arbetsgivaren att i allt större 
utsträckning ta hänsyn till kollektivets önskemål.79 
 
Genom arbetstagarrepresentation i styrelser på arbetsplatserna ges möjlighet till inflytande 
och insyn gällande företagsverksamheten, enligt lag (1987:1245) om styrelserepresentation 
för de privatanställda. Denna lag är dock inte tillämpbar på alla arbetsplatser utan gäller 
främst aktiebolag, banker etc. Representationen etableras då på lokala fackföreningars 
initiativ.80 Genom facklig vetorätt kan arbetstagarorganisationer förbjuda planerade åtgärder 
på arbetsplatsen, om det finns risk för att exempelvis lag eller kollektivavtal åsidosätts om 
åtgärden utförs.81 
 

5.1 Medbestämmandeavtal 
 
Utöver ovan nämnda regler är ändamålet med MBL att arbetstagare genom sina 
fackföreningar ska ges rätt till inflytande och insyn i verksamheterna. Som en del i detta ges 
ytterligare en möjlighet till arbetstagarinflytande i form av medbestämmandeavtal mellan 
olika parter på arbetsmarknaden enligt 32 § MBL. Här möjliggörs utökat medbestämmande 
för arbetstagarorganisationer i bland annat arbets- och företagsledningsfrågor. Paragrafen 
utgör dock ingen skyldighet utan en inrådan om att medbestämmandeavtal bör upprättas. 
Detta för att ge facket större insyn och inflytande i frågor som rör både verksamheten i stort 
och sådana som kan komma att mer direkt beröra enskilda arbetstagare. Dessa avtal bör sedan 
kompletteras av lokala avtal för att på ett effektivare sätt förbättra och anpassas efter varje 
enskild arbetsplats.82  
 
Det är därmed upp till arbetsmarknadsparterna att genom avtal komma fram till 
förutsättningarna för just denna medbestämmanderätt. Att denna rätt endast tillkommer 
arbetstagarorganisationer och inte enskilda arbetstagare har sin grund i, precis som syftet är 
                                                
77 Glavå, M. Arbetsrätt, s. 683 f 
78 Ds 2002:56 s. 354 
79 Prop. 1975/76:105, bilaga 1, s. 382 
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med övrig reglering i MBL, att möjligheten ska tillfalla fackföreningar som har ett varaktigt 
samarbete med arbetsgivaren och en etablerad position på arbetsplatsen.83 
 

5.2 Förhandlingsskyldighet och förhandlingsrätt 
 
En arbetsgivare är alltid skyldig att inför vissa typer av beslut förhandla med 
kollektivavtalsbundna arbetstagarorganisationer. Det finns även liknande regler som anger att 
arbetsgivare, inför sådana beslut och vissa andra åtgärder, har en informationsskyldighet 
gentemot berörd fackförening. Regler om förhandling och information som återfinns i MBL 
syftar till att ge arbetstagare inflytande på olika nivåer inom bolaget. De ska även ge en chans 
att påverka företagsledningsbeslut eller övriga beslut som kan komma att påverka arbetstagare 
på individnivå, till exempel omplaceringar. 84  Detta brukar benämnas verksamhetsfallet 
respektive arbetstagarfallet, men någon skarp gräns mellan de två existerar inte. Dessa regler 
skiljer sig från den allmänna förhandlingsrätten i 10 § samma lag. Bestämmelsen anger att 
arbetstagarorganisationer har rätt till förhandling i frågor som rör förhållandet mellan 
arbetsgivare och fackmedlemmar anställda inom verksamheten. Det vill säga i princip alla 
frågor som rör arbetsplatsen.85 De arbetsrättsliga bestämmelserna går sålunda huvudsakligen 
ut på att konflikter och tvister i så lång utsträckning som möjligt ska lösas redan ute på 
arbetsplatserna, genom just förhandling.  
 
Juridiskt ges ingen rätt för enskilda arbetstagare att påverka arbetsledningsbeslut som sker 
inom ramen för anställningen. Arbetstagarorganisationer ges däremot en möjlighet att påkalla 
medbestämmandeförhandling i sådana frågor. Tillika har arbetsgivaren en skyldighet att på 
eget initiativ påkalla förhandling med facket inför beslut som innebär en viktigare förändring 
av de anställdas arbets- eller anställningsförhållanden. Innan denna så kallade primära 
förhandlingsskyldighet har fullgjorts får arbetsgivaren normalt inte fatta eller verkställa ett 
sådant beslut. Endast i vissa fall får undantag göras från denna primära 
förhandlingsskyldighet. Dessa undantagsfall avser enbart individuella fall av avskedanden, 
uppsägningar av personliga skäl eller tillfälliga omflyttningar. I angivna situationer anses 
arbetstagarorganisationerna ha tillräckligt goda möjligheter att påkalla förhandling för sin 
medlems räkning.86  
 
I händelse av en omplacering finns ingen möjlighet för varken facket eller den enskilda 
arbetstagaren att få till stånd en prövning av själva omplaceringsbeslutet. Dessa regler ger 
endast en möjlighet att rättsligt pröva frågan huruvida arbetsgivaren förhandlat enligt de 
bestämmelser som aktualiseras, beroende på hur ingripande åtgärden är. Är åtgärden däremot 
reglerad i avtal kan skälen till densamma prövas av domstol, och därefter eventuellt resultera i 
skadeståndsskyldighet om handlingen visat sig strida mot avtalet.87 
 

5.3 Föreningsrättskränkningar 
 
Föreningsrätten ger ett skydd mot kränkningar från arbetsgivarens sida kopplade till facklig 
verksamhet. Den innebär att arbetstagare anslutna till en fackförening ska ha rätt att utnyttja 

                                                
83 Prop. 1975/76:105, bilaga 1, s. 382 
84 Wästfelt, M., Bäckström, M., Wulkan, M. & Åström, L. Anställningsskyddslagen: en kommentar, s. 255 f 
85 Sigeman, T. & Sjödin, E. Arbetsrätten: en översikt, s. 113 ff 
86 Viklund, L. & Bylund, B. Arbetsrätt i praktiken: en handbok, s. 234 ff 
87 Iseskog, T. Omplacering, s. 126 



 25 

sitt medlemskap och verka för organisationen, alternativt för att en sådan 
arbetstagarorganisation ska kunna bildas. På så sätt skyddas även organisationernas 
verksamhet, oavsett om de har kollektivavtal med arbetsgivaren eller inte. Dessa regler gäller 
därtill även för arbetsgivare, men har av förklarliga skäl störst betydelse för arbetstagarsidan. 
Detta då det i majoriteten av fallen är arbetsgivare som genom olika åtgärder riskerar att 
kränka en arbetstagares föreningsrätt. Härutöver innefattar reglerna om föreningsrätt även en, 
något svagare, negativ föreningsrätt. En rätt att inte behöva tillhöra en arbetsgivar- eller 
arbetstagarorganisation. Arbetstagare kan därmed inte tvingas in i ett 
fackföreningsmedlemskap. Detta framgår däremot inte av paragraferna i MBL utan följer av 
artikel 11 i EKMR.88  
 
En omplacering kan ha negativa eller ogynnsamma konsekvenser för en arbetstagare. Skulle 
detta ske till följd av en omplacering som inträffar på grund av den anställdas fackliga 
aktivitet, utgör ingripandet en kränkning enligt 8 § MBL. Effekten av en sådan situation blir 
därför att arbetsgivaren riskerar skadeståndsskyldighet i enlighet med 54-55 §§ MBL. 
Föreningsrättsskyddet i förevarande fall gäller dels när arbetsgivaren på grund av den 
anställdas fackliga engagemang omplacerar denne, eller vidtar andra åtgärder, med 
försämrade villkor. Dels när en sådan omplacering sker i syfte att förhindra eller försvåra att 
arbetstagaren utnyttjar sin föreningsrätt.89  
 
Svårigheter uppkommer ofta då det gäller att bevisa syftet med en vidtagen åtgärd. Därför är 
beviskravet för arbetstagaren relativt lågt ställt. Det räcker att denne uppvisar sannolika skäl 
för att syftet från arbetsgivarens sida varit fackföreningsfientligt, och att kränkning därmed 
förelegat. Därefter går bevisbördan över till arbetsgivaren, som har högre ställda krav på att 
kunna styrka att motivet till åtgärden varit sakligt och inte kopplat till föreningsämnet. Denna 
så kallade delade bevisbörda föreligger därför vid påstådda föreningsrättskränkningar.90 
 

5.4 Fackligt tolkningsföreträde 
 
Det gäller sedan länge att arbetsgivaren enligt praxis generellt har tolkningsföreträde i 
arbetsskyldighetstvister. Rättsfallet som ligger till grund för denna huvudregel har dock allt 
eftersom förlorat betydelse. Detta i och med att arbetstagarorganisationerna nu har en 
lagstadgad befogenhet att i vissa situationer inskränka denna företrädesrätt genom fackligt 
tolkningsföreträde.91 Denna rätt tillfaller däremot inte arbetstagaren personligen. Beslutet att 
påkalla tolkningsföreträde måste tas av den arbetstagarorganisation som har kollektivavtal 
med arbetsgivaren. Resultatet av detta blir att arbetstagaren inte kan tvingas att utföra de 
arbetsuppgifter som tvisten rör, innan domstolen fällt sitt avgörande.92 Ytterligare ett krav för 
att det ska bli aktuellt för en anställd att använda sig av detta tolkningsföreträde, är att 
kärnfrågan i arbetsskyldighetstvisten är den huruvida arbetsgivaren har rätt att enligt avtal 
kräva att särskilda arbetsuppgifter utförs.93 
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http://www.ne.se.proxy.lib.ltu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/negativ-föreningsrätt 
89 Glavå, M. Arbetsrätt, s. 168 f 
90 Viklund, L. & Bylund, B. Arbetsrätt i praktiken: en handbok, s. 48 
91 Gabinus Göransson, H. & Garpe, B. Arbetsrätten – en introduktion, s. 110 
 34 § MBL 
92 Adlercreutz, A. & Mulder, B J. Svensk arbetsrätt, s. 272 f 

Juridisk Tidskrift 2005-06 nr 1, Arbetsledningsrätt och arbetsskyldighet – om kvalitativ flexibilitet i 
arbetslivet, s. 50 f 

93 Viklund, L. & Bylund, B. Arbetsrätt i praktiken: en handbok, s. 104 
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5.5 Diskriminering 
 
Det har under senare tid skett en omfattande omreglering på diskrimineringsområdet inom 
svensk rätt. Allt för att ge utökat skydd i arbetslivet och på vissa andra samhällsområden.94 
Detta har huvudsakligen skett efter internationell påverkan i samband med Sveriges 
anslutning till Europeiska Unionen. En omplacering i diskriminerande syfte får därmed inte 
längre ske. Har den samband med någon av diskrimineringsgrunderna i diskrimineringslagen 
(kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder95) och är missgynnande, är 
det upp till arbetsgivaren att bevisa att orsaken hänför sig till neutrala skäl i förhållande till 
dessa grunder.96 Det lagstadgade förbudet mot direkt diskriminering enligt 1 kap. 4 § 1 st. 1 p. 
DL gäller även andra, mindre omfattande, arbetsledningsbeslut som missgynnar en 
arbetstagare.97 
 
I praktiken är det ofta lönefrågan som blir central inom diskriminering, inte minst i samband 
med omplaceringar. I situationer där arbetsgivaren använder sig av sin arbetsledningsrätt för 
att omplacera en arbetstagare kan resultatet för den anställda ses som en försämring, ofta när 
det gäller lönesättning. Lönefrågan är i princip helt utelämnad inom svensk lagstiftning, det 
finns följaktligen inget löneskydd i omplaceringssituationer. Bestämmelser härom finns 
istället i så kallade förbundsavtal (kollektivavtal, ofta omfattande en viss sektor, gällande 
löner och andra anställningsvillkor), upprättade för varje enskild arbetsplats.98 Däremot finns 
lagstiftning gällande löneskydd som syftar till att arbetstagarna ska tillförsäkras den betalning 
de intjänat genom att utföra arbete åt sin arbetsgivare. Dessa regler ger likaså ett skydd mot 
arbetsgivarens borgenärer i händelse av konkurs, likviditetsbrist eller liknande. 99  En 
nedsättning i lön får således inte ske i diskriminerande syfte. Lönesättningen för den nya 
positionen på arbetsplatsen måste vara skälig. Denna bedömning görs med hänsyn till 
vederlag för samma eller likvärdigt arbete, om inte arbetstagaren frivilligt går med på sådana 
försämrade villkorsändringar. 
 

5.5.1 AD 2005 nr 21 
 
AD 2005 nr 21 ger ett exempel på en diskrimineringstvist, där slutsatsen blev att 
diskriminering inte förelåg. I fallet hade en kvinna, anställd som aktiverare vid ett 
äldreboende, inte kunnat delta i ett flertal aktiviteter under året (främst i samband med 
storhelger). Hon kunde inte heller närvara under planeringen inför dessa på grund av sin 
trosuppfattning och tillhörighet till Jehovas vittnen. I just det här fallet gällde det en eventuell 
ogiltigförklaring av uppsägningen som följde av hennes arbetsvägran. 
Diskrimineringsgrunderna och bedömningen är dock desamma som om det gällt en 
omplacering inom anställningen, varför jag har valt att ta med just detta exempel.  
 
Utslaget i fallet blev att kvinnan inte ansågs ha blivit diskriminerad eftersom det inte kunde 
klargöras att någon annan i en liknande situation, men som utifrån en annan 

                                                
94 2 kap. DL 
95 1 kap. 1 § DL 
96 Sigeman, T. & Sjödin, E. Arbetsrätten: en översikt, s. 141 
97 Prop. 2007/08:95 s 498 f 
98 Källström, K. & Malmberg, J. Anställningsförhållandet, s. 198 ff 

http://www.ne.se.proxy.lib.ltu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/förbundsavtal 
99 Källström, K. & Malmberg, J. Anställningsförhållandet, s. 210 
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diskrimineringsgrund än trosuppfattning, skulle ha behandlats på ett annorlunda sätt och fått 
behålla sin anställning. AD framhöll att man som arbetstagare i väsentliga delar måste kunna 
utföra det arbete som erfordras. Oavsett anledning till varför personen ifråga skulle ha ansett 
sig förhindrad att utföra arbetsuppgifterna, är det inte sannolikt att den personen skulle ha fått 
fortsätta sin anställning. Någon diskriminering av denna arbetstagare förelåg således inte i det 
aktuella fallet. 
 

5.6 Möjligheter för arbetstagare att bestrida omplacering 
 
Har en arbetstagare genom ett korrekt arbetsledningsbeslut omplacerats finns inga möjligheter 
att bestrida eller överklaga ett sådant beslut. För att detta ska möjliggöras krävs att 
arbetsgivaren förbisett eller helt sonika ignorerat någon av de förbud eller skyldigheter som 
föreligger. Det kan exempelvis röra sig om en omplacering som arbetsgivaren anser vara 
acceptabel, men som enligt arbetstagaren varit särskilt ingripande och beror på personliga 
skäl. Omplaceringen måste därför motiveras med godtagbara skäl i enlighet med 
bastubadarprincipen. Alternativt så rör det sig helt enkelt om en arbetsskyldighetstvist där ena 
parten anser att omplaceringen skett inom ramen för arbetsskyldigheten, medan den 
arbetspresterande parten menar att omplaceringen i själva verket utgör ett skiljande från 
anställningen. Både MBL och DL innehåller därför bestämmelser som möjliggör rättsliga 
anspråk på arbetsledningsbeslut, som kan leda till att målet tas upp i domstol.100 
 
Arbetstagaren kan då vända sig till den arbetstagarorganisation i vilken denne är medlem. 
Organisationen för då dennes talan vid samtal och förhandling med arbetsgivaren, eller om 
det går så långt att målet tas upp i arbetsdomstolen. Arbetstagaren kan även på egen hand 
driva tvisten till domstol. Målet kommer då i ett första steg att tas upp i tingsrätten då endast 
arbetstagarorganisationer, och därmed inte enskilda arbetstagare, får väcka talan direkt i 
AD.101 
 
Det är bland annat för att förhindra att sådana situationer uppstår som förhandlingsreglerna i 
MBL tillkommit och utvecklats. Utgångspunkten är att rättstvister i största möjliga 
utsträckning ska lösas genom förhandling redan ute på arbetsplatserna, utan att det ska behöva 
gå så långt att målet tas upp i domstol. Denna förhandlingsrätt ska enligt propositionen 
innefatta medbestämmande på alla nivåer inom företaget, där arbetstagarinflytande och 
demokrati är av värde för att stärka arbetstagarnas ställning.102  

                                                
100 Källström, K. & Malmberg, J. Anställningsförhållandet, s. 44 
101 Viklund, L. & Bylund, B. Arbetsrätt i praktiken: en handbok, s. 38 
102 Prop. 1975/76:105 bilaga 1 s. 7 
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6 Analys 
 
 
Innan arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer bildades var arbetsgivarnas ställning under 
lång tid dominerande och förhållandet präglades av klasskillnader. Något vi sedan slutet av 
1800-talet gjort avsteg ifrån genom att införa lagstiftning och andra bestämmelser som 
begränsar denna arbetsledningsrätt. Den i rättspraxis grundade arbetsledningsrätten 
genomsyrar alla anställningsavtal där parterna utgörs av arbetsgivare och arbetstagare, och 
kompletterar även övriga avtal. Arbetsledningsbeslut är vanligt förekommande på 
arbetsplatserna och kan inte prövas på rättslig väg så länge de sker inom ramen för 
arbetstagarnas anställning och arbetsskyldighet. 
 
När det gäller frågan hur långt arbetsledningsrätten sträcker sig, har det genom arbetets gång 
framgått att arbetstagare inte endast är bundna till att utföra de arbetsuppgifter som framgår av 
anställningsavtalet. Ett flertal faktorer spelar in för att avgöra var gränsen dras för denna 
skyldighet. Anställningsavtal, kollektivavtal, sedvänja inom branscher, traditioner på 
arbetsplatser, doktrin och rättspraxis innehåller alla utfyllande regler som kan bli tillämpliga 
när tvister uppstår. Sedvänja har visat sig vara en viktig del i bedömningar av 
arbetsskyldigheten i ett flertal situationer. Hur man inom en viss bransch eller på en viss 
arbetsplats sedan länge gått tillväga kan därför få stor betydelse i sådana tvister. Detta på 
grund av att dessa handlingssätt därmed blivit allmänt vedertagna och gäller som ”oskrivna 
regler”.  
 
Rättspraxis har på många områden varit avgörande i arbetsrättsliga tvister. Vid oklarheter 
kring om vissa arbetsuppgifter faller inom arbetsskyldigheten eller inte, har det genom AD:s 
domar bland annat fastställts att arbetstagare har arbetsskyldighet då denne besitter tillräckliga 
kvalifikationer för att utföra arbetsuppgiften och den har ett naturligt samband med 
arbetsgivarens verksamhet. Det vill säga om den faller inom samma kollektivavtalsområde. 
När arbetsgivare nyttjar sin omplaceringsrätt gäller även att uppgifterna i största möjliga 
utsträckning ska ha ett samband med arbetstagarens ordinarie arbetsuppgifter. Beroende på 
arbetsplats och bransch kan det i och med denna princip tillsammans övriga faktorer innebära 
en mycket omfattande arbetsskyldighet, om specifika villkor inte angetts i avtal.  
 
Arbetsledningsrätten omfattar till viss del även arbetstagarnas arbetstider. När det gäller 
arbetstidens längd kan denna inte ensidigt ändras genom arbetsledningsbeslut. Dessa villkor 
måste uppges i anställningsavtalet redan vid dess ingående. Arbetstidens förläggning är 
däremot något som omfattas av arbetsledningsrätten. Den kan disponeras genom 
arbetsledningsbeslut så länge åtgärden inte anses så ingripande att den föranleder 
förhandlingsskyldighet eller strider mot lagstiftning på området. 
Arbetsplats eller arbetsort är däremot något som normalt måste godkännas av båda parter 
redan initialt, då avtal ingås, då detta utgör ett grundläggande avtalsvillkor. Vid permanenta 
förändringar i dessa förhållanden bör beslutet därför föregås av förhandling. 
 
Gällande frågan hur ingripande förändringar arbetstagare måste vara beredda att godta, har 
det framgått att kraven kan vara högt ställda. Arbetsgivarens arbetsledningsrätt fungerar som 
komplement till övriga avtal och står därför i direkt förbindelse med individuella 
avtalsrelationer. Denna rätt är omfattande och många gånger tvingas arbetstagare stå ut med 
betydande förändringar. Inte minst när det gäller arbetsuppgifter, arbetstider och arbetsställe.  
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Skillnader i förutsättningar för kollektivarbetare och tjänstemän har visat sig variera på olika 
områden. Då främst när det gäller arbetsskyldighet och utformningen av 
befattningsbeskrivningar, som är vidare och mer omfattande för arbetare. För tjänstemän 
gäller att det individuella anställningsavtalet, ofta innehållande en mer detaljerad 
befattningsbeskrivning, utgör gränsen för arbetsskyldigheten. Högre uppsatta har således i 
större utsträckning säkrat det område inom vilket arbetet kommer att utföras. 
Anställningsskyddet försvagas dock därefter i situationer där arbetsbrist uppstår. 
 
Däremot har framförallt inrättandet av möjligheterna till medarbetaravtal på arbetsplatserna 
lett till en utveckling som medfört utjämnade skillnader mellan de två arbetargrupperna. I 
dagens samhälle ställs allt oftare krav på jämställdhet och rättvisa mellan olika grupper. Detta 
är således ofta något som företag jobbar aktivt för att uppnå. 
 
Gällande arbetstagarnas möjlighet att påverka arbetsledningsbeslut och inskränka 
arbetsledningsrätten finns ett antal bestämmelser som möjliggör detta. Framförallt i form av 
lagstiftning, praxis och villkor i anställnings- eller kollektivavtal. Det finns dessutom 
bestämmelser som hindrar arbetsgivare att försöka kringgå dessa regler. De förbjuder därför 
exempelvis omplaceringar som strider mot god sed, eller liknande åtgärder som i övrigt sker i 
otillbörligt syfte. Dessa bestämmelser ska skydda arbetstagarna, ge dem en möjlighet att 
inskränka arbetsledningsrätten och i vissa fall överklaga ett arbetsledningsbeslut.  
 
För att nämna några av de viktigaste bestämmelserna finns inledningsvis ett skydd för 
arbetstagarna mot ingripande omplaceringar, i och med kravet på att arbetsgivaren ska kunna 
uppvisa objektiva, organisatoriska skäl. Om omplaceringen är hänförbar till arbetstagaren 
personligen måste beslutet även kunna motiveras med godtagbara skäl för att det inte ska 
kunna överprövas. Detta trots att en sådan omplacering sker inom ramen för anställningen. 
Denna princip har till syfte att utveckla och förbättra anställningsskyddet i sådana situationer. 
Det finns även ett lagstadgat skydd mot omplaceringar som sker till följd av facklig aktivitet 
eller som är diskriminerande. 
 
Vidare finns regler om arbetsgivares förhandlingsskyldighet, arbetstagares förhandlingsrätt, 
rätt till information, tolkningsföreträde i vissa tvister o.s.v. Därutöver finns en del andra 
regleringar som syftar till att främja medbestämmande genom kollektivavtal, och därigenom 
förmå arbetsgivare att i större utsträckning ta hänsyn till kollektivets önskemål och åsikter. På 
vissa arbetsplatser blir även regler om styrelserepresentation tillämpliga. Dessa ska ge de 
anställda inflytande över och insyn i organisationen samt öka arbetarnas tillit till 
arbetsgivaren.  
 
Förmåner som är gynnande för arbetstagare kan arbetsgivare inte ensidigt dra tillbaka, om inte 
detta klargjorts på förhand i samband med avtalets ingående. Ensidig arbetsgivarreglering 
såsom säkerhetsföreskrifter eller produktionssätt kan arbetsgivaren däremot ändra efter behov 
då det faller inom arbetsledningsrättens ram. 
 
Anställningsavtal ska även kunna förändras under anställningens gång. De kan justeras efter 
överenskommelse men även förändras naturligt över tid. I sådana fall gäller de faktiska 
förutsättningarna för den anställdas arbete, inte de som gällde vid avtalets ingående om de nya 
förhållandena etablerats under en längre tid. 
 
Arbetsrätten utvecklas ständigt och står som tidigare nämnts under internationell inverkan, 
inte minst konkurrensmässigt. Traditionell industri ersätts eller kompletteras alltmer av ett 
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samhälle präglat av ny teknik och information. Enligt en utredning som lämnats till 
regeringen innebär detta att ”[…] den arbetsrättsliga regleringen framöver måste kunna 
fungera både inom traditionellt industriarbete och på̊ den moderna informationsteknologins 
arbetsplatser.” 103 
 

6.1 Diskussion 
 
Det kan konstateras att förändrade omvärldsförhållanden, verksamheternas utveckling samt 
personliga förhållanden kräver en ökad flexibilitet på arbetsplatserna. Dessa omständigheter 
är alla av betydelse för arbetsmarknadens och yrkesverksamhetens framtida förutsättningar 
och reglering. Risken finns att det framöver blir svårt att kombinera denna utveckling med att 
samtidigt upprätthålla anställningsskyddet, utan att utvidga arbetsskyldighetens gränser. Detta 
skulle i så fall komma att ställa allt större krav på arbetstagarnas anpassningsförmåga och 
kompetens. Ur arbetsgivarnas perspektiv skulle det därmed innebära behov av satsningar 
gällande kompetensutveckling bland de anställda, men även effektiviseringar för att kunna 
mäta sig med konkurrerande verksamheter både i Sverige och internationellt. 
 
Skulle arbetstagarnas arbetsskyldighet vidgas alltför mycket och arbetsgivarens 
arbetsledningsrätt bli näst intill obegränsad, skulle det sannolikt leda till skepsis och 
missnöjde bland arbetarna. Även om det skulle kunna stärka anställningsskyddet. Framförallt 
när det gäller tjänstemän på högre positioner inom en verksamhet ställs av förståeliga skäl 
större krav på befattningsbeskrivningar. 
 
En verksamhet där kollektivarbetarna har en alltför definierad och smal arbetsbeskrivning 
innebär att arbetsgivaren får svårt att göra de anpassningar som kan komma att krävas över 
tid. Det ligger många gånger i arbetsgivarens intresse att i ett anställningsavtal formulera en 
så bred arbets- eller befattningsbeskrivning som möjligt. Allt för att denne ska kunna 
tillgodose sin arbetsledningsrätt och flexibilitet. Å andra sidan har anställda ett intresse i att 
inte ha en alltför bred arbetsbeskrivning, särskilt på högre och mer kvalificerade positioner. 
Det kan många gånger innebära en svår balansgång mellan befattningsskydd och 
anställningsskydd, då en utvidgning av det ena kan försvåra avgränsningen eller omfattningen 
av det andra. 
 
Det är ofta på det här området som det uppstår problem och tvetydigheter. Det kan bli svårt 
för en arbetsgivare att i allt större utsträckning utforma befattningsbeskrivningar, speciellt när 
det gäller kollektivarbetare. Även om det många gånger skulle eftertraktas av arbetstagarna 
skulle det leda till ett alltför låst läge för arbetsgivaren. Fler situationer skulle uppstå där 
denne istället måste använda sig av tidsbegränsade anställningar eller hävda arbetsbrist för att 
kunna omorganisera positionerna på arbetsplatsen. För att kunna stärka anställningsskyddet är 
det sålunda näst intill en nödvändighet att ha en relativt utbredd arbetsskyldighet. Speciellt 
med tanke på den takt i vilken verksamheter utvecklas och den påverkan omvärlden har. Inte 
minst när det gäller efterfrågan. Det har framgått att ju större område arbetsskyldigheten 
omfattar, desto större blir följaktligen också skyldigheten för arbetstagare att utföra flera olika 
typer av arbetsuppgifter, på olika tider och olika platser.  
 
En slutsats kan därför dras att ju flexiblare en verksamhet måste bli i relation till samhällets 
utveckling och internationella påverkan, desto flexiblare måste även arbetstagarna bli inom 

                                                
103 Ds 2002:56 s. 56 
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ramen för sin anställning. Detta kan innebära både positiva och negativa förändringar 
beroende på vilken typ av arbete en anställd kan komma att omplaceras till. En omplacering 
som av en arbetstagare uppfattas som en degradering kommer av naturliga skäl att leda till 
missnöje, medan en som innebär möjlighet till kompetensutveckling och mer komplicerade 
arbetsuppgifter istället kan uppfattas som gynnande. 
 
I Sverige ser vi en ökning av tidsbegränsade anställningar. Ett resultat av verksamheternas 
anpassning av arbetsstyrka till arbetsmarknadens varierande behov. Man ser följaktligen 
tendenser till att ”kärnarbetskraften” behålls medan det övriga behovet i allt större 
utsträckning tillgodoses med tidsbegränsade anställningar. Detta är många gånger en bra 
lösning för arbetsgivaren men resulterar i en situation som inte underlättar för de arbetstagare 
som fastnar i snurran av tidsbegränsade anställningar.  Detta leder naturligtvis även till 
svårigheter för dessa arbetstagare att ta sig in på arbetsmarknaden permanent. Långsiktigt 
måste arbetstagarna känna arbetstillfredsställelse för att ett företag ska nå sina 
verksamhetsmål och för att uppnå en god arbetsrelation.  
 
Vikt bör således läggas vid arbetstagarnas möjlighet att påverka. Arbetstagarnas preferenser 
varierar och somliga värdesätter ett säkrat långsiktigt arbete före en mer detaljerad 
arbetsbeskrivning. Allmänt kan dock konstateras att arbetsskyldigheten i ett anställningsavtal 
inte bör definieras så snävt att det utgör ett hinder för verksamheten, samtidigt som hänsyn 
måste tas till arbetstagarnas intresse i att kunna påverka och begränsa arbetsgivarens rätt att 
leda och fördela arbetet.  
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