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Sammanfattning
Tolkningsföreträde vid tvister om arbetsskyldighet regleras i 34 § lag (1976:580) 
om  medbestämmande  i  arbetslivet.  Bestämmelsen  innebär  att  en 
arbetstagarorganisation  kan  utöva  tolkningsföreträde  om  de  anser  att  deras 
medlem ej är  skyldig att  utföra ett  visst arbete.  Arbetstagaren behöver då inte 
utföra arbetet utan kan följa organisationens mening utan att drabbas av någon 
påföljd. Organisationens mening gäller tills dess att tvisten slutligt avgjorts.

AD 2009 nr 36 har aktualiserat  tolkningsföreträdets  räckvidd och väckt  starka 
reaktioner hos fackförbunden. Arbetsdomstolen fastställer i målet att den fackliga 
organisationen  ej  haft  rätt  att  utöva  tolkningsföreträde  vid  en  alkoholkontroll. 
Kontrollen  ska  ses  som en  av  arbetsgivaren  ensidigt  upprättad  föreskrift.  Den 
fackliga organisationen gör gällande att kontrollen är en så pass integrerad del av 
det  dagliga  arbetet  att  den  borde  falla  inom arbetsskyldigheten  i  34  §  MBL. 
Vidare finner Arbetsdomstolen att de i målet två berörda arbetstagarnas vägran att 
underkasta sig kontrollen har utgjort saklig grund för uppsägning. 

Syftet med uppsatsen är att mot bakgrund av AD 2009 nr 36 utreda om det ska 
finnas möjlighet för de fackliga organisationerna att utöva tolkningsföreträde för 
medlemmars  skydd  mot  integritetskränkande  åtgärder.  För  att  besvara  syftet 
ämnar  uppsatsen klarlägga vad som faller  inom arbetsskyldigheten enligt  34 § 
MBL och utreda gränsdragningen mellan arbetsskyldighet och föreskrifter samt 
redogöra var skyldigheten att underkasta sig kontrollåtgärder utgår från. För att 
belysa  dagens  rättsläge  redogörs  det  för  fackförbundens  och  arbetsgivarsidans 
ställningstaganden gällande de aktuella frågeställningarna. 

I  uppsatsen  fastställs  det  att  gränsdragningen  mellan  arbetsskyldighet  och 
föreskrifter efter AD 2009 nr 36 framstår som mer oklar, liksom vad som faller 
inom arbetsskyldigheten i 34 § MBL. Det framhålls att det främsta argumentet för 
att tolkningsföreträde skall kunna utövas vid integritetskänsliga åtgärder är med 
hänsyn till skyddet för den enskilde arbetstagaren. Arbetstagaren skall kunna lita 
på  ett  lagt  tolkningsföreträde  och  inte  riskera  att  drabbas  av  arbetsrättsliga 
sanktioner, då förlorar tolkningsföreträdet sin verkan. Avslutningsvis konstateras 
det att ett klarare rättsläge gällande tolkningsföreträdet i 34 § MBL är önskvärt 
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efter  AD 2009 nr 36.  Det  innebär  nödvändigtvis  inte  att  en bestämmelse som 
möjliggör till tolkningsföreträde vid integritetskänsliga åtgärder är att föredra. En 
sådan bestämmelse riskerar att leda till ett alltför vidsträckt tillämpningsområde 
för tolkningsföreträdet.

Nyckelord:  Tolkningsföreträde,  arbetsskyldighet,  arbetsskyldighet  enligt  avtal, 
arbetsledningsrätt, integritetskänsliga åtgärder, kontrollåtgärder.
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Abstract
A trade unions’ interpretative prerogative regarding disputes of the obligation of 
labour is regulated in Section 34 of the Employment  (Co-Determination in the 
Workplace)  Act  (1976:580).  The  regulation  declares  that  the  employee 
organisation can apply the interpretative prerogative if they are of the judgement 
that one of their members does not have to perform a certain work. The employee 
then  does  not  need  to  perform the  disputed  work  and  can  instead  follow the 
judgement of the employee organisation. The position of the organisation applies 
until the dispute has been finally adjudicated.

The Swedish Labour Courts adjudication in AD 2009 nr 36 has brought the range 
of the interpretative prerogative to attention and raised strong reactions from the 
Swedish trade unions. In AD 2009 nr 36 The Labour Court establishes that the 
employee  organisation  has  not  had  the  right  to  practice  the  interpretative 
prerogative at the time of an alcohol control. The control shall be viewed upon as 
a unilateral constituted provision by the employer. The trade union claims that the 
control is such an integrated part of the daily work that it should fall within the 
obligation of labour as declared in Section 34 of the Act. Further the Court finds 
that  the  refusal  by  two  employees  to  submit  to  the  alcohol  control  has  been 
objective grounds for notice of termination.

The purpose of the thesis, with the background of AD 2009 nr 36 is to review if 
trade unions should have the possibility to practice interpretative prerogative for 
their members’ protection against integrity interventions. In order to answer the 
purpose the thesis aims to make clear what falls within the obligation of labour 
according to Section 34 of the Employment (Co-Determination in the Workplace) 
Act,  and  examine  the  dividing  line  between  the  obligation  of  labour  and 
provisions set up by the employer as well as explaining where the obligation to 
submit to integrity interventions proceeds from. In order to illustrate today’s legal 
position, approaches of the parties of the labour market are included. 

The  dividing  line  between  the  obligation  to  work  and  unilateral  provisions 
appears to be more unclear after AD 2009 nr 36, as well as a clear boundary for 
what  falls  within  the  obligation  to  work  in  Section  34.  The  most  prominent 
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argument  for  the  interpretative  prerogative  to  be  allowed  regarding  integrity 
interventions is in regard to the protection of the employee. The employee should 
be able to rely on a practiced prerogative and not risk being subject to labour 
legislative  sanctions.  If  the  employee  cannot  be  protected,  the  unions’ 
interpretative prerogative loses its efficiency.

Subsequent  to AD 2009 nr 36 the result  is that  a more clear legal  position is 
required. This does not necessarily mean that a legal provision that enables the 
interpretative prerogative in regard to integrity intervention is preferred. Such a 
provision risks leading to a much extensive area of application for Section 34. 

Keywords:  Interpretative  prerogative,  obligation  to  work,  obligation  to 

work  according  to  agreement,  employer  management  right,  integrity 

intervention, control intervention.
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1. Inledning

1.1 Bakgrund

Rättsregler  i  avtal  och  civilrättsliga  författningar  är  många  gånger  långt  ifrån 
entydiga.1 Av  detta  skäl  kan  tvister  gällande  tolkning  av  en  rättsregels  rätta 
innebörd uppstå. Om oenighet uppstår är det viktigt att känna till vem som har 
bestämmanderätt i frågan tills dess att tvisten slutligt avgjorts. Tolkningsföreträdet 
reglerar  inte  den  slutliga  beslutanderätten.  Rättsregeln  kan  istället  ses  som en 
temporär bestämmanderätt där motparten som huvudregel är skyldig att handla i 
enlighet med den åsikt som den berättigade partnern gett uttryck för.2 

Denna uppsats  tar  fokus  på  tolkningsföreträde  vid  tvister  om arbetsskyldighet 
enligt avtal.  Rättsregeln återfinns i 34 § lag (1976:580) om medbestämmande i 
arbetslivet. Tolkningsföreträdet enligt 34 § MBL har på senaste tiden aktualiserats 
särskilt för svenska fackföreningar i och med rättsfallet AD 2009 nr 36. Domen 
utmanar  fackliga  organisationers  möjlighet  att  lägga  tolkningsföreträde  till 
medlemmars  skydd  mot  integritetskränkande  åtgärder.  I  målet  gällde  det 

1 SOU 1994:141 s 251 ff. 
2 Fahlbeck (1989) s 104.
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omtvistade arbetet en alkoholkontroll som två arbetstagare vägrat underkasta sig 
efter utövat tolkningsföreträde. Arbetsdomstolen (härefter AD) fastställde i målet 
att den fackliga organisationen ej hade rätt att utöva tolkningsföreträde i enlighet 
med 34 § MBL. Facket  å  sin  sida ansåg att  alkoholkontrollen  var  en så  pass 
integrerad del av arbetet att det skulle falla inom arbetsskyldigheten. AD ansåg att 
alkoholkontrollen skulle ses som en av arbetsgivaren ensidigt upprättad föreskrift. 
Detta väcker den huvudsakliga problematiseringen om vad som skall anses falla 
inom ramarna för tolkningsföreträdet och vad som utgör arbetsskyldighet enligt 
avtal. 

I maj 2009 kom utredningen SOU 2009:44 ”Integritetsskydd i arbetslivet” som 
ger  förslag  till  en  rättslig  reglering  gällande  rätten  att  vidta  kontrollåtgärder. 
Utredningen  redogör  inte  för  möjligheten  till  tolkningsföreträde  vid 
kontrollåtgärder. Fackförbunden har i och med AD 2009 nr 36 krävt att rätten till 
tolkningsföreträde  vid  dessa  åtgärder  skall  säkerställas  i  den  föreslagna  lagen, 
samt att arbetstagaren skall skyddas mot repressalier.3 

1.2  Syfte och frågeställning

Syftet med denna uppsats är att mot bakgrund av AD 2009 nr 36 utreda fackliga 
organisationers  möjlighet  till  tolkningsföreträde  enligt  34  §  MBL  vid 
integritetskänsliga åtgärder i arbetslivet. Problematiken utgörs främst av hur långt 
den avtalsenliga arbetsskyldigheten i 34 § MBL sträcker sig.

Den huvudsakliga frågeställningen är:

1. Ska  omtvistad  arbetsskyldighet  som  rör  integritetskänsliga 
åtgärder  möjliggöra  för  tolkningsföreträde  enligt  34  §  MBL? 
Vad talar för och vad talar emot detta?

För att besvara den ovanstående frågeställningen ämnar jag även besvara dessa 
delfrågor:

3 LO:s remissyttrande över utredningen ”Integritetsskydd i arbetslivet” SOU 2009:44, SACO:s 
remissvar, (A2009/1596/ARM) Integritetsskydd i arbetslivet (SOU 2009:44), TCO:s 
remissyttrande, Utredningen om Integritetsskydd i arbetslivet (SOU 2009:44).
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1. Vad faller in under arbetsskyldighet enligt avtal utifrån 34 §    
MBL? 

2. Var går gränsen mellan arbetsskyldighet enligt 34 § MBL och av 
arbetsgivaren ensidigt upprättade föreskrifter?

3. Är  det  möjligt  att  vissa  integritetskänsliga  åtgärder  faller  in 
under arbetsskyldigheten?  

4. Om skyldigheten att underkasta sig integritetskänsliga åtgärder 
inte faller in under arbetsskyldigheten, varifrån utgår då denna 
skyldighet?

Utöver  ovanstående  avser  jag  främst  att  belysa  fackföreningarnas  syn  på 
problematiken, men även redogöra för arbetsgivarsidans uppfattning.

1.3 Metod och material

För att utreda gällande rätt har traditionell juridisk metod använts. Jag har tagit del 
av lagar, förarbeten, praxis, och doktrin.4 Jag har kritiskt granskat AD 2009 nr 36, 
och  tolkat  gällande  rätt  samt  jämfört  med  vad  som  omnämns  i  doktrin  och 
förarbeten  för  att  kunna  fastställa  vad  som  faller  inom  34  §  MBL.  Den 
traditionella juridiska metoden har inte räckt till för att i helhet besvara uppsatsens 
övergripande  syfte.  Av detta  skäl  har  jag  valt  att  använda  mig  av  kvalitativa 
intervjuer  med  avsikt  att  belysa  uppsatsens  syfte  och  frågeställningar  mer 
heltäckande.  Det  bör  i  sammanhanget  även nämnas  att  uppsatsen  är  skriven  i 
samband med praktik på Landsorganisationen (LO) i Sverige. Detta har troligtvis 
påverkat uppsatsen innehåll och det som redogörs för i analysen. Medveten om 
detta har jag därför genomgående försökt att hålla ett kritiskt förhållningssätt till 
ämnet. 

1.3.1 Intervjuer

Uppsatsens  aktuella  frågeställning  har  inte  tidigare  behandlats  i  vare  sig 
förarbeten eller doktrin och AD 2009 nr 36 är den första AD-dom som prövar 
tolkningsföreträdet  mot  kontrollåtgärder.  Intervjuer  har  av  detta  skäl  tett  sig 
lämpliga för att kunna bilda mig en bättre uppfattning om gällande rättsläge. 
4 Lehrberg (2006) s 18.
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Intervjuer från den fackliga sidan har ägt rum med: Henric Ask, förbundsjurist på 
LO-TCO  rättsskydd;  Annett  Olofsson,  förbundsjurist  på  LO-TCO  rättsskydd; 
Samuel Engblom, förbundsjurist på TCO; och Kurt Junesjö f.d. förbundsjurist på 
LO-TCO rättsskydd. För att redogöra för en mer objektiv och balanserad bild av 
rättsområdet genomfördes även en intervju med Lars Gellner, arbetsrättsjurist på 
Svenskt Näringsliv. Respondenterna valdes utifrån deras expertis i ämnet. Jag vill 
även omnämna att jag under uppsatsen gång försökt få till stånd intervjuer med 
andra företrädare från arbetsgivarsidan utan att lyckas. Ingen anställd har blivit 
intervjuad gällande tolkningsföreträdet eftersom syftet med intervjuerna har varit 
att låta arbetsmarknadens parter komma till tals. De frågor som berörs är även till 
stor del av lagteknisk natur, vilket bidrog till uppfattningen om att intervjuer med 
anställda ej var lämpliga. 

Jag har använt mig av den öppet riktade intervjun som intervjuform. Den öppet 
riktade  intervjun  definieras  av  att  intervjuaren  i  förväg  bestämmer  tema  och 
respondenten får svara fritt utifrån hans eller hennes uppfattning av temat.5 Efter 
respondentens svar ställs i  vissa fall även följdfrågor för att  öka förståelsen av 
svaret.6 Problem som kan uppstå vid användning av den öppet riktade intervjun är 
att riskerna för subjektivitet  ökar.7 Jag har haft denna i åtanke och innehaft ett 
kritiskt förhållningssätt till alla mina intervjuer. 

Intervjuerna har alla utom en blivit inspelade och transkriberade. En intervju ägde 
rum  över  telefon,  de  andra  intervjuerna  ägde  rum  vid  personligt  möte. 
Intervjuerna tog ca en timme i anspråk. Respondenten blev alltid tillfrågad om 
inspelning  kunde  äga  rum,  och  samtliga  respondenter  fick  innan  publicering 
möjlighet att ta del av det material som ingår i uppsatsen. En viss mall fanns för 
respondenter  från  den  fackliga  sidan  och  en  viss  mall  för  respondenter  från 
arbetsgivarsidan.  Intervjumallarna  utformades  olika  med  tanke  på  parternas 
ståndpunkt i frågan. Mallarna finns med som bilagor till uppsatsen.

5 Lantz (2007) s 53. 
6 Lantz (2007) s 59.
7 Lantz (2007) s 97 f. 
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1.4 Avgränsning

Som  bakgrund  till  tolkningsföreträdet  är  arbetstagares  arbetsskyldighet  och 
arbetsledningsrätten av intresse. Denna framställning är dock begränsad till  sitt 
omfång och områdena är belysta i den mån de bidrar till att besvara uppsatsens 
syfte.  För  mer  heltäckande  belysning  av  ämnet  arbetsledningsrätt  och 
arbetsskyldighet se bl.a. Källström & Malmberg (2006) Anställningsförhållandet, 
Mia  Rönnmars  doktorsavhandling  från  2004,  Arbetsledningsrätt  och 
arbetsskyldighet. 

Integritetskänsliga  åtgärder  i  arbetslivet  berör  många  olika  aspekter  och  kan 
utövas i många olika former av kontroller. Viktig att nämna är således att denna 
uppsats främst tar sikte på integritet i arbetslivet utifrån vad som framkommer i 
AD 2009 nr 36 och som är av intresse i förhållande till tolkning av 34 § MBL. I 
AD 2009 nr 36 utgör den integritetskänsliga åtgärden en alkoholkontroll. När den 
huvudsakliga frågeställningen diskuteras är det främst med denna sorts kontroll i 
åtanke, men även andra sorters integritetskänsliga åtgärder som kan antas gränsa 
till någon form av arbetsskyldighet. 

Framställningen  tar  främst  sikte  på  den  privata  arbetsmarknaden.  Praxis  från 
Arbetsdomstolen kommer endast att redogöras för i den mån målen bidrar till att 
belysa  sambandet  mellan  arbetsskyldighet  och  integritetskänsliga  åtgärder. 
Urvalet som gjorts är enligt min mening befogat utifrån uppsatsens syfte. För en 
mer noggrann och heltäckande genomgång av praxis och personlig  integritet  i 
arbetslivet  rekommenderas  utredningen SOU  2009:44,  Integritetsskydd  i  
arbetslivet och  även  Annamaria  J.  Westregårds doktorsavhandling  från  2002, 
Integritetsfrågor i arbetslivet.

1.5 Disposition

Uppsatsen  inleds  i  kapitel  1  med  en  kort  bakgrund  till  uppsatsen  syfte,  och 
frågeställningar. Bakgrunden till 34 § MBL och rättsregelns innehåll redogörs för 
i  kapitel  2.  I  samma  kapitel  redogörs  även  kortfattat  för  tolkningsföreträde  i 
praktiken  och  tidigare  praxis.  I  kapitel  3  följer  en  genomgång  av 
arbetsledningsrätten  och  dess  inskränkningar.  Vidare  följer  en  redogörelse  för 
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arbetsskyldighetens innehåll med särskild fokus på arbetsskyldighet enligt avtal 
utifrån 34 § MBL. Nästkommande kapitel 4 behandlar integritetskänsliga åtgärder 
i arbetslivet, sedan följer ett rättsfallsreferat av domen AD 2009 nr 36 och den nya 
problematisering som domen har gett upphov till. Avsnittet därefter tar upp vad 
som  framkommit  i  fackförbundens  remissvar  till  SOU  2009:44  gällande 
tolkningsföreträdet. Sedan behandlas AD 1991 nr 45 och dess koppling till AD 
2009 nr 36. Kapitel 5 är ett centralt kapitel som redogör för vad som framkommit 
under  intervjuerna  med  representanter  från  fackförbund  och  arbetsgivarsidan. 
Avslutningsvis analyseras de slutsatser som kan dras utifrån vad som framkommit 
i uppsatsen med övergripande fokus på den huvudsakliga frågeställningen. 

2.  Tolkningsföreträde  enligt  34  § 
MBL, tvister om arbetsskyldighet
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2.1 Bakgrund: 34 § MBL 

Enligt allmänna civilrättsliga regler gäller  vid tvist om avtals rätta innebörd att 
den  prestationsskyldige  under  kontraktsrättsligt  ansvar  själv  bedömer  om 
skyldighet  föreligger.  Det  är  den  krävande  parten  som bör  vara  aktiv  för  att 
genomdriva vad denne menar är sin rätt. Vid exempelvis köp är det köparen som 
måste  driva  tvisten  till  domstol  för  att  få  skadestånd.  Om dessa  regler  skulle 
tillämpas inom arbetsrätten skulle det innebära att den enskilde arbetstagaren på 
eget ansvar bedömer om han är skyldig att utföra viss order. De arbetsrättsliga 
reglerna  bygger  dock  på  principen  att  arbetsgivaren  enligt  tradition  haft 
tolkningsföreträde.8 Innan  medbestämmandelagens  tillkomst  var  det  nämligen 
arbetsgivaren  som hade tolkningsföreträde  rörande arbetstagarens  huvudsakliga 
prestation; arbetsskyldigheten.9 

Bakgrunden  till  principen  om arbetsgivarens  tolkningsföreträde  går  att  finna  i 
rättsarvet från det gamla samhället. Enligt legostadgan förfogade husbonden helt 
över  tjänarens  arbetskraft  och  samma  princip  ansågs  tillämplig  på 
industriarbetarens  fria  arbetsavtal.10 Principen  om  arbetsgivarens 
tolkningsföreträde  förstärktes  genom AD 1934 nr  179 (fallet  Zachrisson)  som 
anknöt  till  de  gamla  reglerna.  I  domskälen  berättigades  arbetsgivarens 
tolkningsföreträde med hänvisning till bland annat arbetsgivarens rätt att leda och 
fördela  arbetet.11 Domen  innebar  att  vid  tvist  om  arbetsskyldighet  hade 
arbetstagaren  lydnadsplikt  till  dess  tvisten  blivit  avgjord.12 Dessa  regler  gäller 

8 Eklund i Schmidt (1997) s 212. 
9 Olauson & Holke (2008) s 214. 
10 Eklund i Schmidt (1997) s 212 f. 
11 Bergqvist, Lunning & Toijer (1997) s 355. 
12 Bergqvist, Lunning & Toijer (1997) s 355.

15



fortfarande  i  icke  kollektivavtalsreglerade  förhållanden.  På  arbetsplatser  där 
kollektivavtal gäller har reglerna modifierats genom tillkomsten av 34 § MBL.13

Först i början på 1970-talet började arbetstagarsidan föra fram krav på förändring 
av  rättsläget  gällande  tolkningsföreträdet.  I  propositionen  1975/76:105  till 
medbestämmandelagen  föreslogs  regler  om  tolkningsföreträde  för 
arbetstagarorganisationer.14 Departementschefen  angav  i  motiveringen  till  34  § 
MBL att det företräde som tillkom arbetsgivaren i arbetsskyldighetstvister skulle 
avskaffas på grund av rättviseskäl.15 Det fastställdes även att utgångspunkten för 
lagstiftaren  borde vara att  parterna skall  vara jämbördiga.  Syftet  var att  stärka 
arbetstagarsidans ställning.16 I propositionen till  MBL angavs det: ”[…] vardera 
parten  skall  ha rätt  att  själv  bedöma vad avtalet  betyder  i  fråga om den egna 
avtalsprestationen. Arbetstagarsidan bör ha den rätten när det gäller tolkningen av 
avtal i fråga om sin avtalsprestation, arbetet.17”

Reglerna infördes i MBL 1976 och det stod klart att avsikten inte var att införa en 
regel om generellt tolkningsföreträde utan istället ge den fackliga organisationen 
ett  företräde,  i  första  hand  gällande  processbördan  vid  tvister  om 
arbetsskyldighet.18 

Utöver 34 § MBL tillkom ytterligare två grupper där tolkningsföreträde gavs de 
fackliga  organisationerna.  Den  första  gruppen  omfattar  rättstvister  om 
arbetstagares rätt till lön och annan ersättning (35 §). Den andra gruppen omfattar 
rättstvister  om  kollektivavtalsföreskrifter  gällande  medbestämmande  eller 
disciplinpåföljd (33 §). Bestämmelserna omfattar även tvister om tillämpningen 
av  beslut  som  fattas  med  stöd  av  medbestämmandeavtal.19 Regler  om 
tolkningsföreträde  finns  även  i  förtroendemannalagen  (1974:358)  och 
studieledighetslagen (1974:981).20

2.2 Rättsregelns innehåll
13 Eklund i Schmidt (1997) s 213. 
14 SOU 1994:141 s 251 ff. 
15 Prop. 1975/76:105 Bilaga 1 s 254 f. 
16 Prop. 1975/76:105 Bilaga 1 s 254 f. 
17 Prop. 1975/76:105 Bilaga 1 s 255. 
18 Eklund i Schmidt (1997) s 211.
19 Bergqvist, Lunning & Toijer (1997) s 356 f.
20 Fahlbeck (1989) s 105.
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2.2.1 Vad innebär tolkningsföreträdet?

En arbetstagare kan vända sig till sin fackliga organisation när denne blir beordrad 
att utföra arbete som hon eller han inte anser sig skyldig att utföra. Den fackliga 
organisationen kan då lägga tolkningsföreträde i enlighet med 34 § MBL. Den 
berörda arbetstagaren är då ej skyldig att arbeta i den mån organisationen hävdar 
att  någon  arbetsskyldighet  ej  föreligger.21 Den  arbetstagare  som  följer 
organisationens mening riskerar inte någon arbetsrättslig sanktion som påföljd.22 

Innan  och  om  tolkningsföreträde  ej  lagts  är  arbetstagaren  tvungen  att  följa 
arbetsgivarnas anvisningar.23 

2.2.2 Vilka rekvisit måste uppfyllas för ett giltigt tolkningsföreträde?

För att den fackliga organisationen skall ha rätt till tolkningsföreträde krävs det att 
det har uppstått en tvist om arbetsskyldighet enligt avtal, dvs. enligt kollektivavtal 
eller  det  enskilda  anställningsavtalet  (mer  om arbetsskyldighet  enligt  avtal  se 
avsnitt 3.3.2).24 

34 § MBL ger däremot inte den fackliga organisationen tolkningsföreträde vid 
tvist  om  arbetsskyldighet  enligt  lag.  Innebörden  ”enligt  lag”  är  dock  oklar 
eftersom det enskilda anställningsavtalet anses få sitt innehåll utifrån de lagregler 
som finns. I praktiken innebär det således att tolkningsföreträdet även kan komma 
att  omfatta  arbetsskyldighet  enligt  lag.  Arbetsdomstolen  har  ännu  inte  prövat 
denna fråga och därför få rättsläget anses vara oklart. 25  
Normalt är det arbetstagarsidan som har bevisbördan för att det har uppkommit en 
tvist och för att tolkningsföreträdet har utövats (se AD 1981 nr 105, AD 1986 nr 
56  och  AD  1989  nr  45).26 I  lagförarbetena  betonas  vikten  av  att 
tolkningsföreträdet kommer klart till uttryck (se AD 2001 nr 75 jfr med AD 2004 
nr 5). Det finns dock inga regler i lag om det formella förfarandet. 27 Reinhold 
Fahlbeck framhåller emellertid att skriftlig form bör användas.28

21 Bergqvist, Lunning & Toijer (1997) s 367.
22 Olauson & Holke (2008) s 232.
23 Bergqvist, Lunning & Toijer (1997) s 370.
24 Följande stycke: Olauson & Holke (2008) s 231. 
25 Följande stycke: Olauson & Holke (2008) s 231. 
26 Bergqvist, Lunning & Toijer (1997) s 369, Sigeman (2006) s 114.
27 Sigeman (2006) s 114.
28 Fahlbeck (1989) s 107.

17



En förutsättning för att  tolkningsföreträde skall  vara giltigt  är att  arbetsgivaren 
och  arbetstagarorganisationen  är  bundna  av  samma  kollektivavtal  eller  att  det 
råder  ett  tillfälligt  avtalslöst  tillstånd.  Enligt  allmänna  rättsgrundsatser  är  det 
parterna  i  kollektivavtalet  som råder  över  dess  tolkning.  Av detta  skäl  är  det 
endast  den  kollektivavtalsbärande  fackliga  organisationen  som  har 
tolkningsföreträde enligt 34 § MBL.29  Den enskilde arbetstagaren kan alltså inte 
åberopa  tolkningsföreträde.  Skyddsombudet  intar  dock  en  särställning  enligt 
arbetsmiljölagen (detta berörs ej närmare i denna framställning med hänsyn till 
uppsatsens syfte). 30

Tolkningsföreträde  gäller  vidare  endast  vid  rättsliga  tvister.  Av detta  skäl  kan 
tolkningsföreträde ej tillämpas vid tvister som har intressekaraktär.31 En rättstvist 
anses föreligga om arbetstagarorganisationen gör gällande att det finns en laglig 
eller  avtalsenlig  begränsning av en medlems arbetsskyldighet där arbetsgivaren 
intar  en  annan  ståndpunkt  (se  AD  1986  nr  96).32 För  att  klarlägga 
gränsdragningen; det måste finna en rättslig motsättning angående tolkningen av 
ett avtal.33 

Det bör även uppmärksammas att tolkningsföreträdet gäller endast i den aktuella 
tvisten och ger inte upphov till några framtida följder.34

2.2.3  Arbetsgivarens  rätt  att  bryta  igenom  tolkningsföreträdet  vid 
synnerliga skäl

Om arbetsgivaren anser att det föreligger synnerliga skäl mot att det omtvistade 
arbetet skjuts upp, får denne trots utövat tolkningsföreträde kräva att arbetet blir 
utfört, i enlighet med 34 § 2st MBL.35 Motiven bakom undantagsregeln är att den 
skall tillämpas när ett uppskov av arbetet skulle äventyra viktiga samhällsintressen 
eller säkerheten på arbetsplatsen.36 Undantagsregeln omfattar även situationer där 
arbetsgivaren skulle vållas betydande ekonomisk skada.37 Det ligger i första hand 

29 Bergqvist, Lunning & Toijer (1997) s 369.
30 Fahlbeck (1989) s 106.
31 Bergqvist, Lunning, & Toijer (1997) s 368.
32 Olausson & Holke (2008) s 231; Bergvist, Lunning & Toijer (1997) s 368. 
33 Fahlbeck (1989) s 101.
34 Fahlbeck (1989) s 105.
35 Olauson & Holke (2008) s 232. 
36 SOU 1994:141, s 279.
37 Bergqvist, Lunning & Toijer (1997) s 372, Fahlbeck (1989) s 264, SOU 1994:141 s 279 f.
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på  arbetsgivaren  att  bedöma  om  en  undantagssituation  är  för  handen.38 AD 
poängterar dock i domen 1987 nr 77 att arbetsgivarens risk för skada måste ställas 
i avvägning mot arbetstagarens intresse, vidare skall regeln tillämpas restriktivt.39 

Arbetsgivare som bryter mot 34 § MBL 2st kan åläggas att betala skadestånd.40

I vissa fall kan likväl de berörda arbetstagarna vägra utföra omstritt arbete även 
om arbetsgivaren åberopat synnerliga skäl, 34 § MBL 2st. Dessa situationer utgör 
undantag från arbetstagarens huvudsakliga lydnadsplikt  och är inskränkningar i 
arbetsledningsrätten (se avsnitt 3.1.för mer ingående redovisning).41 

Tolkningsföreträde innebär i praktiken att arbetsgivaren blir skyldig att dra tvisten 
inför domstol, om denne vill få arbetet utfört. Arbetsgivaren har möjlighet att vid 
domstol  få  ett  interimistiskt  beslut  gällande  arbetsskyldighetsfrågan.  Beslutet 
ersätter den fackliga organisationens och innebär att arbetstagarna är skyldiga att 
utföra det omstridda arbetet. 42

2.3 Tolkningsföreträde i praktiken och praxis
Tolkningsföreträde  enligt  34  §  MBL  är  ett  av  de  mäktigaste  instrument  som 
lagstiftaren genom medbestämmandelagen gav de fackliga organisationerna. Trots 
detta  utnyttjas  dessa  lagregler  väldigt  sällan  av  de  fackliga  organisationerna. 
Annett  Olofsson,  förbundsjurist  på  LO-TCO  Rättsskydd  påpekar  att 
bestämmelsen  är  ett  bra  verktyg  för  de  fackliga  organisationerna  men  att 
tolkningsföreträdet kunde användas mycket mer än vad det görs. Olofsson tror att 
situationen ser ut som den gör på grund av bristande kunskap ute hos förbunden.43 

Kurt Junesjö f.d. förbunds- och processjurist på LO-TCO Rättskydd anser att det i 
många fall finns en rädsla inför att utnyttja bestämmelsen eftersom ett felaktigt 
lagt tolkningsföreträde kan medföra skadeståndsskyldighet. Junesjö anser därför 
att det är viktigt att utreda när bestämmelsen får användas och hur den då ska 
användas och vilka risker för skadestånd det kan innebära.44 

38 Prop 1975/76:105 Bilaga 1 s 391. 
39 Bergqvist, Lunning & Toijer (1997) s 372, Fahlbeck (1989) s 264, SOU 1994:141 s 279 f.
40 Bergqvist, Lunning & Toijer (1997) s 374.
41 Prop 1975/76:105 Bilaga 1, s 391, Olauson & Holke (2008) s 233.
42 SOU 1994:141 s 275 ff.
43Annett Olofsson, Intervju, 2009-10-23. 
44 Holmertz & Junesjö (2005) s 51. 
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I den arbetsrättsliga debatten har det vid ett flertal tillfällen framförts kritik mot 
reglerna. Det har bland annat hävdats att bestämmelserna är komplicerade samt 
svårtillgängliga (dir. 1991:118). Av dessa skäl ska reglerna ha fått en begränsad 
betydelse i praktiken. Det har dock sedan medbestämmandelagen trädde i kraft 1 
januari,  1977  inte  införts  ytterligare  regler  som  på  motsvarande  sätt  ger 
tolkningsföreträde åt arbetstagarorganisationer.45

2.3.1 Praxis

Det finns ingen tidigare praxis från AD som berör tolkningsföreträde i samband 
med  integritetskänsliga  åtgärder  (se  avsnitt  4.2).  Tvister  om  arbetsskyldighet 
handlar  huvudsakligen  om  arbetstagare  kan  omplaceras  mot  sin  vilja,  om 
arbetstagare  är  skyldig  att  arbeta  utöver  sin  ordinarie  arbetstid  samt  om 
arbetsgivaren ensidigt kan besluta om förändring av arbetstiden.46 

Det  finns  även  några  få  rättsfall  som  tar  upp  situationer  då  de  fackliga 
organisationerna inte utövat sin rätt till tolkningsföreträde trots att arbetsgivaren 
inser eller borde ha insett att ordern är avtalsstridig.47  I AD 1984 nr 119 kom AD 
fram till  att  arbetstagaren  ej  varit  skyldig  att  utföra  omstritt  arbete.  Eftersom 
fackförbundet  ej  utövat  något  tolkningsföreträde  förelåg  en  arbetsvägran. 
Arbetstagaren hade således varit  skyldig att  utföra arbetet.  AD påpekade i  AD 
1986  nr  11  att  tolkningsföreträdet  i  arbetsskyldighetstvister  är  förbehållet 
arbetstagarorganisationerna. Innan organisationen gett sin ståndpunkt i tvisten är 
arbetstagaren  skyldig  att  följa  arbetsgivarens  anvisningar.  Eftersom 
tolkningsföreträdet ej utövats i detta fall fann AD att det fanns saklig grund för 
uppsägning av arbetstagaren. 

Om arbetstagarsidan lägger tolkningsföreträde mot bättre vetande (i lagtext ”utan 
fog”)  kan  organisationen  bli  skadeståndsskyldig  enligt  57  §  MBL  gentemot 
arbetsgivaren.48 Rättsfrågan har behandlats i ett stort antal domar (se: AD 1981 nr 
14, AD 1981 nr 155, AD 1998 nr 33). Enligt AD 1978 nr 109 har den fackliga 
organisationen saknat fog för sin uppfattning när den haft irrelevanta syften med 
tolkningsföreträdet.Om  den  fackliga  organisationen  gjort  sig  skyldig  till  en 

45 SOU 1982:60, s 147 ff. 
46 Olauson & Holke (2008) s 226.
47 Följande stycke: Bergqvist, Lunning & Toijer (1997) s 370 f. 
48 Olauson & Holke (2008) s 232. 
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kvalificerad missbedömning av rättsläget anses även tolkningsföreträdet vara lagt 
mot bättre vetande.49 

Arbetsdomstolen  uttryckte  i  AD  1987  nr  77  att  lagstiftaren  velat  begränsa 
skadeståndsskyldigheten  till  särskilt  allvarliga  fall.  Det  ska  nämligen  stå  de 
fackliga organisationerna fritt att nyttja sitt tolkningsföreträde efter en noggrann 
bedömning  av  rättsläget.  Avsikten  är  inte  att  skadestånden  skall  vara  så  pass 
stränga att organisationen i praktiken ej vågar utöva sin rätt.  I AD 1981 nr 14 
dömdes  en  lokalavdelning  och  förbund  till  2000  kr  i  skadestånd  för  oriktigt 
utövande av tolkningsföreträdet.50 I  AD 2001 nr 10 var skadeståndet  betydligt 
högre och väckte starka reaktioner från facklig sida. 

I AD 2001 nr 10 åberopade den fackliga organisationen SEKO tolkningsföreträde 
enligt  34  §  MBL.51 Den omtvistade  arbetsskyldigheten  rörde  arbetstagare  som 
med hänvisning till sin egen säkerhet inte ville manövrera tågvärmeposter i sin 
anställning vid SJ. Staten påstod att det förelegat arbetsskyldighet och att SEKO 
saknat fog för att  åberopa och vidmakthålla  tolkningsföreträdet.  SEKO bestred 
skadeståndsskyldighet. 
AD konstaterade  att  arbetsuppgiften  att  utföra  tågvärmekoppling  i  och för  sig 
omfattats  av  lokförarnas  arbetsskyldighet.  Med  stöd  av  uttalanden  från 
myndigheter fann AD att arbetet ej inneburit fara för liv och hälsa. AD ansåg inte 
heller  att  SJ  åsidosatt  sitt  arbetsmiljöansvar,  eller  uppträtt  mot  god  sed  på 
arbetsmarknaden. Domstolen fastställde därmed att SEKO:s uppfattning om den 
avtalsenliga  arbetsskyldigheten  varit  oriktig  och  SEKO:s  missbedömning  varit 
grov. AD dömde SEKO att betala såväl ekonomiskt såväl som allmänt skadestånd 
på över en miljon kr enligt 57 § MBL. 

49 Bergvist, Lunning & Toijer (1997) s 373.
50 Bergvist, Lunning & Toijer (1997) s 373. 
51 AD 2001 nr 10 
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3. Arbetsledningsrätten och 
arbetsskyldigheten 

Nedanstående kapitel behandlar arbetsledningsrätten och arbetsskyldigheten då de 
båda inverkar på hur tolkningsföreträdet kan användas. Tolkningsföreträdet är en 
begränsning  av  arbetsledningsrätten  och  vad  som  faller  in  under 
arbetsskyldigheten avgörande för om det går att utöva tolkningsföreträde enligt 34 
§ MBL.

3.1 Bakgrund: Arbetsledningsrätten och 
arbetsskyldigheten
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Redan i Decemberkompromissen 1906 accepterade LO arbetsgivarens rätt att leda 
och fördela arbetet.  I början av 1930-talet  förklarades arbetsledningsrätten utav 
AD (AD 1932 nr 100 och AD 1934 nr 179) som en allmän rättsgrundsats som 
gäller  även  utan  stöd  i  kollektivavtal.52 Med  arbetsledning  avses  primärt 
bestämmandet av arbetsuppgifter, sättet att utföra arbetet, platsen för arbetet, och 
arbetstiden.  Även  allmänna  föreskrifter  och  rätten  att  utfärda  kontrollåtgärder 
omfattas av arbetsledningsrätten (se avsnitt 4.2).53 

Arbetsledningsrätten  ger  dessutom  arbetsgivaren  en  rätt  att  i  princip  fritt 
omplacera  sina  arbetstagare  inom  ramen  för  deras  arbetsskyldighet.  Under 
förutsättning  att  arbetsgivarens  beslut  håller  sig  inom  arbetstagarens 
arbetsskyldighet har arbetstagaren en plikt att lyda och en skyldighet att utföra alla 
arbetsuppgifter som denne tilldelats. Om arbetstagaren åsidosätter sin lydnadsplikt 
kan det  leda till  uppsägning på grund av arbetsvägran.  Föregående innebär  att 
arbetsgivarens  omplaceringsrätt  sammanfaller  med  arbetstagarens 
arbetsskyldighet.54 

3.2 Begränsningar i arbetsledningsrätten
Arbetsgivaren  har  som  nämnts  ovan  inte  en  undantagslös  arbetsledningsrätt. 
Under 1900-talet har arbetsledningsrätten kommit att inskränkas genom både lag 
och avtal.55 Ett betydelsefullt exempel på detta är införandet av kravet på saklig 
grund  vid  uppsägning  vilket  kom  att  innebära  att  den  fria  uppsägningsrätten 
avskaffades.56 Begränsningarna  som redogörs  för  nedan  har  utvecklats  genom 
AD: s praxis.

3.2.1 Bastubadarprincipen 

Gränsen för arbetsgivarens beslutanderätt motsvarar arbetsskyldighetens gränser, 
då  en  omplacering  som  faller  utanför  anställningens  ramar  liknas  med 
uppsägning.  Utifrån  AD  1978  nr  89  utformades  Bastubadarprincipen  som  en 

52 Källström och Malmberg (2006) s 187 f.
53 Schmidt (1994) s 224.
54 Rönnmar (2004) s 45 ff., Fahlbeck (1989) s 219, Eklund i Schmidt (1994) s 225.
55 Lagstiftning som utgör inskränkningar i arbetsledningsrätten och som arbetsgivaren måste 
beakta i sina beslut är bland annat MBL, LAS, diskrimineringslagstiftningen, 
förtroendemannalagen, studieledighetslagen, etc.
56 Rönnmar (2004) s 45 f.
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begränsning i omplaceringsrätten. I korthet innebär principen att arbetsgivaren vid 
vissa  omplaceringar  av  arbetstagare  måste  kunna  visa  godtagbara  skäl.57 

Arbetsgivaren  måste  således  kunna  uppge  skälen  och  de  måste  i  sin  tur  vara 
godtagbara.  Det  kan  även  antas  att  arbetsgivaren  måste  kunna  visa  på  att  de 
påstådda förhållandena föreligger (se AD 1998 nr 150 och AD 1991 nr 106). AD 
uttryckte  att  vid  särskilt  ingripande  omplaceringar  kan  nackdelarna  för 
arbetstagaren  vara  så  pass  betydande  att  omplaceringen  kan  jämföras  med  en 
uppsägning.  Av dessa skäl måste det som arbetsgivaren vill uppnå stå i rimlig 
proportion till följderna för den enskilde arbetstagaren. Domstolen lägger vid sin 
bedömning  även  stor  betydelse  vid  om  lön  och  andra  anställningsförmåner 
försämrats.58

3.2.2 Övriga inskränkningar i arbetsledningsrätten

Nedanstående situationer utgör undantag från arbetstagarens lydnadsplikt, berörda 
arbetstagare kan i dessa fall vägra utföra omtvistat arbete.

Det första undantaget gäller om arbetsgivaren är i ond tro och borde förstå att 
arbetstagaren  ej  är  skyldig  att  lyda.59 Det  andra  undantaget gäller  när  det 
föreligger  fara  för  arbetstagarens  liv  eller  hälsa.  Sådant  arbete  är  arbetstagare 
endast skyldiga att utföra om det följer av anställningsavtalet.60 Av förarbetena 
framgår att departementschefen ansåg att det fanns en allmän rätt för den enskilde 
arbetstagaren  att  efter  eget  bedömande  vägra  utföra  arbete  som  upplevs  som 
farligt  för  liv  eller  hälsa.61 Det  tredje  undantaget gäller  då  en  arbetstagare 
uppmanas att arbeta utan lön. 

Det fjärde och sista undantaget innebär att arbetsledningen ej får strida mot ett 
intresse av högre ordning såsom lag eller god sed på arbetsmarknaden (se t ex AD 
1978 nr 89, AD 1978 nr 117).62  Exempelvis är arbetstagaren ej skyldig att följa 
order som innebär att denne tvingas göra något som är omoraliskt eller stötande. I 
AD 1984 nr 80 uttryckte AD att arbetsgivarens handlande inte får vara rättsstridigt 

57 Källström & Malmberg (2006) s 225-227, Schmidt (1994) s 232.
58 Källström & Malmberg (2006) s 225-227.
59 Fahlbeck (1989) s 219 f.
60 Svensäter (1991) s 104 f. 
61 Prop 1975/75:105 Bilaga 1, s 256.
62 Svensäter (1991) s 104 f., Prop 1975/76:105 Bilaga 1, s 391, Olauson & Holke (2008) s 233.
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eller stridande mot allmän moral.63 Begreppet god sed speglar sålunda en oskriven 
rättslig princip var gränser således får fastställas vid varje särskilt fall.64 

Det  som  sagts  i  föregående  stycke  innebär  att  möjligheten  att  angripa 
arbetsledningsbeslut såsom stridande mot god sed har tilldelats snäva gränser.65 

Om  arbetsledningsbeslut  utövas  mot  god  sed  anses  det  utgöra  brott  mot  det 
enskilda anställningsavtalet. Arbetsgivaren blir till följd ersättningsskyldig (se AD 
1983  nr  46).  Svensäter  anser  att  rättsläget  innebär  att  kravet  borde  vara  att 
arbetsledningen  skall  utövas  med  respekt  för  varje  människas  värde  och 
integritet.66 

Om en arbetstagare åberopar ovanstående skäl utan att de föreligger och samtidigt 
vägrar utföra det omstridda arbetet  riskerar arbetstagaren skadeståndsskyldighet 
enligt  54  §  MBL.  I  praktiken  utkrävs  dock  aldrig  skadestånd.  Istället  kan 
upprepade fall av ordervägran medföra uppsägning eller avsked.  Om den fackliga 
organisationen stödjer sin medlems uppfattning övergår skadeståndsansvaret  på 
organisationen.67 

3.3 Arbetsskyldigheten 
Det  finns  ingen  lagreglering  som  anger  hur  vidsträckt  arbetsskyldigheten  är. 
Istället är det i huvudsak rättspraxis som får ligga till grund för bedömningen. I 
första  hand  får  ledning  sökas  i  anställningsavtalet.68 Huvudregeln  är  att 
arbetsgivaren har orderrätt och arbetstagaren lydnadsplikt. Lojalitetsskyldigheten 
kompletterar  arbetstagarens  lydnadsplikt  och  arbetsskyldighet.  Den  innebär  i 
huvuddrag att arbetstagaren måste se till arbetsgivarens intresse före sitt eget. Det 
innebär dessutom att arbetstagaren inte får utföra handlingar som är ägnade att 
skada arbetsgivarens verksamhet.69 

Vid tillämpning av 34 § MBL är den primära frågan vilken arbetsskyldighet som 
omfattar arbetstagaren. Anställningsavtalet som ingås när en arbetstagare påbörjar 
63 Fahlbeck (1989) s 221.
64 SOU 2009:44, s 79, Svensäter (1991) s 101.
65 Källström & Malmberg (2006) s 228.
66 Svensäter (1991) s 101.
67 Olauson & Holke (2008) s 233.
68 Källström och Malmberg (2006) s 213 f.
69 Rönnmar (2004) s 51, Eklund i Schmidt (1994) s 257-258.
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sin anställning är avgörande för arbetsskyldigheten.70 Anställningsavtalet får sitt 
innehåll utifrån det tillämpliga kollektivavtalet, allmänna rättsgrundsatser och de 
lagbestämmelser som finns. Arbetsgivaren och arbetstagaren kan sedan komma 
överens om särskilda villkor som det enskilda anställningsavtalet kan innehålla. 
Dessa villkor kan innebära både inskränkningar och utvidgningar av den enskilde 
arbetstagarens arbetsskyldighet som i sin tur påverkar arbetsgivarens befogenhet 
att omplacera.

3.3.1 Arbetsskyldighetens gränser, 29/29-principen 

När  det  skall  bestämmas  hur  vidsträckt  arbetsskyldigheten  som  åvilar  en 
arbetstagare är måste hänsyn tas till:

• kollektivavtalet och dess tolkning
• lag och goda seder
• övriga delar av anställningsavtalet71 

Kollektivavtalet  har  störst  betydelse  på  den  svenska  arbetsmarknaden  vid 
fastställande  av  arbetsskyldighetens  gränser.  Föregående  fastslogs  i 
Arbetsdomstolens dom AD 1929 nr 29 som ligger till grund för 29/29 principen.72 

I  domen  fastställdes  principiella  riktlinjer  för  att  kunna  bestämma 
arbetsskyldigheten inom kollketivavtalsområdet. 

Domen fastställde att en arbetstagare är skyldig att utföra alla arbetsuppgifter som 
står i  (1) ett naturligt samband med arbetsgivares verksamhet. Arbetsuppgifterna 
måste även (2) falla inom ramen för arbetstagarens allmänna yrkeskvalifikationer. 
Arbetet  skall  utföras  för  (3)  arbetsgivarens  räkning.73 Innebörden  av  dessa 
riktlinjer har preciserats genom rättspraxis men kommer inte att beröras närmare. 

70 Stycke utifrån: Olauson & Holke (2008) s 222 f. 
71 Olauson & Holke (2008) s 222.
72 Olauson & Holke (2008) s 222-226.
73 Källström & Malmberg (2006) s 214 ff.
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Ovanstående  riktlinjer  har  utvecklats  inom  arbetarområdet.  Principerna  gäller 
likväl  på  tjänstemannaområdet,  dock  kan  de  preciseras  genom 
tjänstföreteckningar eller liknande.74 Inom den offentliga sektorn finns inga regler 
i lag om arbetsskyldighetens omfattning. Utgångspunkten är istället att tillämpa 
allmänna  arbetsrättsliga  principer.  Principerna  tillämpas  således  även  utanför 
kollektivavtalsreglerade områden om det inte avtalats om annat (se AD 1995 nr 
31).75

3.3.2 Arbetsskyldighet enligt avtal, 34 § MBL 

I  och  med  AD  2009  nr  36  har  vad  som  faller  inom  den  avtalsenliga 
arbetsskyldigheten blivit av intresse. 

34 § MBL gäller vid tvist om en medlems avtalsenliga arbetsskyldighet (se 2.2.2). 
Enligt  tidigare  praxis  från  AD  bör  34  §  MBL  även  omfatta  de  fall  där 
arbetsskyldigheten  bestäms  av  allmänna  rättsgrundsatser  som  anställningsavtal 
eller kollektivavtal vilar på.76 Utanför arbetsskyldigheten enligt 34 § MBL faller 
tvister som rör andra förpliktelser som en arbetstagare kan tänkas ha gentemot sin 
arbetsgivare. Dessa skyldigheter skulle tänkas utgöra; skyldighet att vårda verktyg 
och maskiner,  vara aktsam mot arbetsgivarens egendom i övrigt,  iaktta tystnad 
beträffande yrkeshemligheter, avhålla sig från konkurrens med arbetsgivaren eller 
ställa uppfinningar till arbetsgivarens förfogande.77 

Det nämns i propositionen att det givetvis kan finnas omständigheter där gränsen 
för vad som faller inom arbetsskyldighet enligt avtal och utanför kan bli svår att 
dra. Men det fastställs att gränsen i princip alltid kan dras.78  

Fahlbeck anger att begränsningen ”enligt avtal” i 34 § MBL inte är av särskilt 
intresse  eftersom  lagregler  om  arbetsskyldigheten  i  stort  sett  saknas.79 Mia 
Rönnmar anser att begreppet är intressant eftersom ”enligt avtal” tycks indikera 

74 Fahlbeck (1989) s 210.
75 Adlercreutz & Mulder (2007) s 231.
76 SOU 1994:141 s 272, Schmidt (1993) s 224.
77 Prop. 1975/76: 105, Bilaga 1, s 252.
78 Prop. 1975/76: 105, Bilaga 1, s 252.
79 Fahlbeck (1989) s 263.
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en begränsning till  endast  en viss sorts arbetsskyldighetstvister.  Hon fastställer 
dock att någon sådan begränsning i tillämpningen inte är åsyftad.80 

I propositionen till MBL och i AD 2009 nr 36 anges det att till 34 § MBL hör alla 
tvister  som  rör  arbetstagares  rättsliga  skyldighet  att  fullgöra  sin  del  av 
anställningsavtalet, dvs. utföra arbete.81 Begreppet att utföra arbete kan dock vara 
missledande  i  min  mening  eftersom 34 § MBL även omfattar  tvister  som rör 
arbetstagarens skyldighet att arbeta under vissa tider. Arbetsskyldigheten omfattar 
med  andra  ord  även  arbetstidens  längd  och  förläggning  eftersom  giltigt 
tolkningsföreträde kan utövas i dessa situationer (se AD 1998 nr 33, AD 2000 nr 
57,  AD  2001  nr  75,  och  AD  2001  nr  78).82 Min  uppfattning  är  den  att 
bestämmelser gällande arbetstiden snarare faller in under arbetsgivarens ensidigt 
upprättade föreskrifter. Jag bygger min uppfattning utifrån domen i AD 2009 nr 
36,  eftersom  att  den  alkoholkontroll  som  där  utförs  menas  vara  en  av 
arbetsgivaren ensidigt upprättad föreskrifter, fastän den utförs i samband med de 
dagliga  arbetsrutinerna.  För  mig  förefaller  det  sig  därför  främmande  att 
arbetstidens längd och förläggning faller inom arbetsskyldigheten, 34 § MBL men 
inte alkoholkontrollen i AD 2009 nr 36. (För vidare diskussion se analys i kap 6).

80 Rönnmar (2004) s 61 f.
81 AD 2009 nr 36, s 13, Prop. 1975/76: 105, Bilaga 1, s 252.
82 Rönnmar (2004) s 61 f.
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4. Tolkningsföreträde vid 
integritetskänsliga åtgärder

I  följande  kapitel  ges  en  kort  bakgrund  gällande  integritetsområdet  för  att 
möjliggöra  förståelsen  av  AD  2009  nr  36  och  efterkommande  resonemang. 
Gällande  praxis  är  det  viktigt  att  försöka  se  på  sambandet  mellan 
integritetskänsliga åtgärder och arbetsskyldigheten. 

4.1 Bakgrund: Personlig integritet i arbetslivet
Integritetsfrågor  har  under  senare  år  erhållit  ett  allt  större  intresse.  I  och med 
teknologins framsteg skapas ständigt nya möjligheter att övervaka och kontrollera 
den enskilde arbetstagaren. Den allmänna utvecklingen på arbetsmarknaden har 
även  bidragit  till  att  arbetstagarens  personliga  förhållanden  har  fått  allt  större 
relevans för arbetsgivaren.83  

I samband med nya kontrollmetoder har det uppkommit en oro från arbetstagarna 
och deras fackliga organisationer, en oro som grundas i att nya kontrollmetoder 
kan medföra en förskjutning av balansen mellan avtalsparterna.84 Av dessa skäl 

83 Källström & Malmberg (2006) s 262.
84 Källström i Malmberg (2000) s 86.
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har ett skydd för arbetstagares integritet vilket avser lagregler,  vars syfte är att 
skydda  mot  ingrepp  i  arbetstagarens  privata  sfär,  blivit  alltmer  aktuellt.85 

Källström anser att dessa regler inte endast borde ta sikte på mänsklig värdighet 
utan även på att skapa en rimlig balans mellan arbetstagare och arbetsgivare.86 I 
Sverige  finns  för  närvarande  ingen  lagstiftning  som  direkt  tar  sikte  på 
integritetsfrågor  i  arbetslivet.  Senast  i  maj  kom  utredningen  SOU  2009:44, 
Integritetsskydd i arbetslivet. Utredningen föreslår en ny lag med bestämmelser 
kring arbetsgivares möjligheter att genomföra kontroll- och övervakningsåtgärder 
av arbetstagare.

4.2  Kontroll- och övervakningsåtgärder, en 
del av arbetsledningsrätten
På den privata arbetsmarknaden saknas särskilda regler för kontroller av anställda. 
Istället  anses  sådana  beslut  falla  inom  arbetsledningsrätten.87 Denna  del  av 
arbetsledningen  kan  ses  som  ett  sätt  att  främja  ordning  och  säkerhet  på 
arbetsplatsen.88 Lagligt  stöd  för  detta  återfinns  i  3  kap 2 a  §  arbetsmiljölagen 
(härefter  AML)  som  ger  arbetsgivaren  en  skyldighet  att  planera,  leda  och 
kontrollera  verksamheten.  Enligt  3  kap  4  §  AML är  arbetstagaren  skyldig  att 
medverka vid genomförande av olika kontrollåtgärder. Rätten att kontrollera de 
anställda begränsas i huvudsak av arbetstagarnas rätt till sin personliga integritet. 
Kontrollerna  får  inte  heller  utövas  i  strid  mot  lag  eller  god  sed  på 
arbetsmarknaden.89

 
Källström  delar  in  olika  typer  av  kontrollåtgärder  i  följande  grupper: 
säkerhetskontroller,  kontroll  av  ordning  på  arbetsplatsen  och 
effektivitetskontroller.90 Säkerhetskontroller kan  vara  medicinska  tester  och 
drogtester.  Ordningskontroller  kan  vara  åtgärder  i  samband  med  in-  och 
utpassering  för  att  förebygga  stölder  etc.  Effektivitetskontroller kan  vara 
tidsstudier etc. Arbetsledningsrätten ger arbetsgivaren rätt att i skälig omfattning 

85 Källström & Malmberg (2006) s 262. 
86 Källström i Malmberg (2000) s 88.
87 Sigeman (2006) s 146. 
88 Källström & Malmberg (2006) s 77, 186. 
89 SOU 2009:44 s 79.
90 Källström i Malmberg (2000) s 95.
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inhämta  uppgifter  av  arbetstagare  gällande  mängd  utfört  arbete,  men  dessa 
kontroller har inte på samma sätt som säkerhetskontroller stöd i lag.91 

4.2.1 Ensidigt upprättade föreskrifter92

Arbetsledningsrätten  ger  även  arbetsgivaren  befogenhet  att  ensidigt  utfärda 
ordningsföreskrifter  gällande  verksamheten  och  utförandet  av  arbetet. 
Ordningsföreskrifter kan bland annat innehålla bestämmelser över arbetstagarnas 
uppförande,  klädsel  och  ordningen  på  arbetsplatsen,  samt  rätten  att  utföra 
kontrollåtgärder. Dessa föreskrifter kan även tas in i kollektivavtal. 

Ensidigt  upprättade  säkerhetsföreskrifter,  eller  ordningsregler  har  funnits  sedan 
tidigt  1900-tal  på  den  svenska  arbetsmarknaden. Ordningsregler  vid  företag 
anslutna till Sveriges Verkstadsförening har varit kända, och antagits ensidigt av 
arbetsgivarsidan. Det första Verkstadsavtalet tillkom 1905.93 Verkstadsföreningen 
uppmanar  företag  att  tillämpa  reglerna  men  avråder  ifrån  att  låta  dem ingå  i 
kollektivavtal. Vidare menar föreningen att reglerna binder de anställda därför att 
arbetsgivaren har rätt att ensidigt utfärda föreskrifter för arbetet. Fahlbeck anger 
att om arbetstagaren bryter mot dessa regler klassas det som kollektivavtalsbrott 
om de ingår i avtalet. Skadeståndsansvar inträder i dessa fall men mer troligt är att 
arbetsgivaren använder sig av andra arbetsrättsliga sanktioner såsom uppsägning.

4.3 Gällande rätt 
Som bakgrund till AD 2009 nr 36 är det viktigt att belysa gällande rätt angående 
integritetskänsliga  åtgärder.  I  regeringsformen  (härefter  RF)  återfinns 
bestämmelser  som  garanterar  den  negativa  åsiktsfriheten,  förbjuder 
åsiktsregistrering och skyddar individen mot kroppsliga ingrepp. Reglerna är inte 
tillämpliga  på anställningsförhållanden inom den privata  arbetsmarknaden men 
gäller däremot som grundregel för offentliga anställningar. 94

91 Källström i Malmberg (2000) s 97 f. 
92 Följande avsnitt: Fahlbeck (1989) s 223 ff.
93 http://www.dagensarbete.se/home/da/home.nsf/pages/dok9602b, 2010-01-06
94 Källström i Malmberg (2000) s 87.
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Europakonventionen är i  många avseenden mer långtgående än RF.  Artikel 8 
reglerar  rätten  till  skydd  för  privat-  och  familjeliv.  Ursprungligen  var 
Europakonventionen  avsedd  att  reglera  förhållandet  mellan  staten  och 
medborgarna.  Europadomstolens praxis har däremot inneburit att bestämmelsen 
har beaktats i tvister mellan enskilda. 95  Ingrepp i privatlivet kan dock vara tillåtna 
enligt  artikel  8 om de har stöd i  lag.  Sedan 1995 gäller  Europakonventionens 
regler  som  svensk  lag.  Det  innebär  att  det  nu  finns  en  intern  svensk 
lagbestämmelse med generellt skydd för privatlivet.96 Europadomstolen har ansett 
att  inskränkningar  i  den  personliga  integriteten  som  härrör  från 
arbetsledningsrätten och sker i enlighet med en generell upprättad policy har stöd i 
lag i konventionens mening. Ingreppet måste vara proportionellt i förhållande till 
ändamålen.97

4.3.1 AD:s intresseavvägning:  Sammanfattning av rättsläget utifrån 
tidigare praxis

Parter  kan genom kollektivavtal,  enskilt  anställningsavtal  eller  annan form om 
komma  överens  om  arbetsgivares  befogenhet  att  genomföra  drogtester.98 

Arbetsgivaren  kan  dock  utan  att  ha  träffat  avtal  kräva  att  arbetstagaren 
underkastar  sig  drogtest  som  följd  av  arbetsledningsrätten.  Kontrollåtgärderna 
som  utförs  får  inte  strida  mot  lag  eller  god  sed.  Av  detta  skäl  gör  AD  en 
avvägning där intrånget i arbetstagarens integritet måste stå i rimlig proportion till 
arbetsgivarens intresse av att åtgärden genomförs.99 Denna princip är ledande i 
AD:  s  bedömning  av  giltigheten  av  kontrollåtgärder.100 Bedömningen  bör 
sannolikt variera beroende på verksamhetens art och testets syfte.101 Om det vid en 
intresseavvägning skulle visa sig att arbetstagaren varit skyldig att medverka vid 
en kontrollåtgärd kan en vägran utgöra saklig grund för uppsägning (se AD 2002 
nr 51).102 

95 Källstöm & Malmberg (2006) s. 263-264.
96 Källström i Malmberg (2000:2) s 89.
97 Källstöm & Malmberg (2006) s. 263-264.
98 AD 2009 nr 36 s. 9, Källström & Malmberg (2006) s 264 f.
99 Adlercreutz & Mulder (1997) s 233, se även SOU 2009:44 s 302 f.
100 Källström i Malmberg (2000) s 95 f.
101 Sigeman (2006) s 147.
102 Adlercreutz & Mulder (2007) s 233.
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4.4 AD 2009 nr 36: Tolkningsföreträde i nytt 
ljus
AD 2009 nr 36 sätter 34 § MBL i en ny kontext, då det mig veterligen (och utifrån 
den praxis, doktrin, och intervjuer jag tagit del av) inte finns tidigare AD-domar 
som prövat integritetskänsliga åtgärder mot tolkningsföreträde.

Parterna  i  tvisten  är  arbetstagarorganisationen,  Svenska 
Transportarbetareförbundet  (förbundet)  mot  Biltrafikens  Arbetsgivareförbund 
(BA)  och  Ragn-Sells  Aktiebolag  (bolaget).  Fallet  rör  två  arbetstagare  och 
huruvida  de  varit  skyldiga  att  medverka  till  att  lämna  utandningsprov  i  ett 
alkoskåp. Alkoholkontrollen utförs dagligen och är enligt bolaget en förutsättning 
för att det dagliga arbetet med framförandet av fordonen skall kunna få utföras. 
AD konstaterar att bolagets intresse av alkoholtestning väger synnerligen tungt. 
AD anser även att det är en vedertagen och säker metod som inte kan anses utgöra 
ett särskilt stort ingrepp i arbetstagarnas personliga integritet.103  

Förbundet gör gällande att de lagt tolkningsföreträde gällande arbetsskyldigheten 
avseende två miljöarbetare (båda två skyddsombud) som i sin tjänst framför tunga 
fordon.  Den  omstridda  arbetsskyldigheten  gäller  order  att  blåsa  i  alkoskåp. 
Arbetstagarna måste blåsa i alkoskåpet för att få tillgång till de nycklar som hör 
till  de  fordon  som  arbetstagarna  använder  sig  av  sitt  dagliga  arbete.104 

Arbetsgivarparterna gör gällande att det tolkningsföreträde som förbundet lagt är 
utan  verkan  eftersom  utandningsprov  i  alkoskåp  inte  skall  anses  utgöra  en 
arbetsuppgift utan är en säkerhetsföreskrift och kontrollåtgärd.105  

AD utreder först om bolaget brutit mot 34 § MBL då bolaget underlåtit att följa 
den  fackliga  organisationens  mening  i  tvisten.  Giltigheten  av  det  utövade 
tolkningsföreträdet  prövas  sedan.  AD konstaterar  att  tolkningsföreträdet  enligt 
ordalydelse i 34 § MBL kan läggas på tvist gällande en medlems arbetsskyldighet 
103 AD 2009 nr 36 s 11.
104 AD 2009 nr 36 s 4. 
105 AD 2009 nr 36 s 13-14.
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enligt  avtal  (se  avsnitt  3.3.2).  Domstolen  fastställer  sedan  i  linje  med 
arbetsgivarparten att alkoholkontrollen i detta fall är en av arbetsgivaren ensidigt 
beslutat  kontrollåtgärd.  AD  hänvisar  primärt  till  vad  som  sägs  i  förarbetena 
gällande  den  avtalsenliga  arbetsskyldigheten  (se  avsnitt  3.3.2).106 

Alkoholkontrollen i målet skall utifrån det som sägs i förarbetena inte anses vara 
en  tvist  om  medlems  arbetsskyldighet  enligt  avtal,  istället  rör  det  sig  om 
arbetstagarens skyldighet att följa en av arbetsgivaren ensidigt beslutad föreskrift. 
Förbundet har av detta skäl ej haft någon rätt att utöva tolkningsföreträde enligt 34 
§ MBL i fråga om medlems skyldighet att lämna alkoholutandningsprov. Bolagets 
underlåtenhet att följa förbundets mening i denna fråga har således inte inneburit 
något  brott  mot  34 § MBL.107 AD avslår  Svenska  Transportarbetareförbundets 
talan gällande denna fråga.

Vidare  finner  AD  att  de  två  miljöarbetarnas  vägran  att  underkasta  sig 
alkoholkontrollen har utgjort saklig grund för uppsägning av personliga skäl (jfr 
AD 2001 nr 3). Att den fackliga organisationen lagt tolkningsföreträde och att 
detta  kan  ha  påverkat  arbetstagarnas  bedömning  att  de  utan  risk  för  sina 
anställningar  kunnat  vägra  kontrollen  anser  AD  inte  medför  någon  annan 
bedömning.108 

4.4.1 Särskilt yttrande 

Ett särskilt yttrande till domen har lämnats av arbetstagarsidans ledamöter Stina 
Nilsen  och  Jörgen  Andersson.  De  båda  har  en  från  majoriteten  avvikande 
uppfattning vad gäller tolkningen av 34 § MBL. De hänvisar i sitt yttrande till 
MBL:s  förarbeten  och  den  del  som  tar  upp  de  områden  som  faller  utanför 
arbetsskyldighet enligt avtal (se avsnitt 3.3.2).109 Nilsen och Andersson poängterar 
att det inte någonstans i förarbetena nämns att 34 § MBL ej skulle vara tillämplig 
på  arbetstagares  skyldighet  att  underkasta  sig  kontrollåtgärder.  Ledamöterna 
menar även att de undantag som nämns i förarbetena är av mer allmänt slag och 
inte  konkreta  förpliktelser  såsom  att  blåsa  i  ett  alkoskåp.  I  detta  fall  skall 
kontrollen anses vara ett arbetsmoment som utgör en integrerad del av det dagliga 
arbetet.  Ledamöterna  framhåller  även  att  alkoholkontrollen  är  en  del  av 

106 AD 2009 nr 36 s 13.
107 AD 2009 nr 36 s 13. 
108 AD 2009 nr 36 s 14. 
109 Prop. 1975/76:105 Bilaga 1 s 252.

34



arbetsgivarens arbetsledningsrätt. Det finns därför inget skäl till att kontrollen ej 
skulle vara del av arbetsskyldigheten enligt avtal. Alkoholkontrollen bör således 
kunna falla in under 34 § MBL. 

4.4.2 Tolkningsföreträde i remissyttranden till SOU 2009:44  

Utredningen SOU 2009:44  Integritetsskydd i  arbetslivet  ger  förslag till  en lag 
gällande  utförandet  av  kontrollåtgärder.  I  både  LO:  s,  SACO:  s  och  TCO:  s 
remissvar  till  utredningen  behandlas  möjligheten  till  tolkningsföreträde  vid 
kontrollåtgärder.110 

Samtliga  fackförbund  ställer  sig  kritiska  till  hur  AD  resonerat  om 
tolkningsföreträdet enligt 34 § MBL i domen. Förbundens resonemang instämmer 
i helhet med de skiljaktiga ledamöternas mening i domen. LO och TCO anser att 
AD:s ställningstagande i domen är såväl ”ologiskt som systemvidrigt.”111 SACO 
anser att utgången i domen är ”långt ifrån självklar”.112 Samtliga förbund menar 
att  en tvist  om arbetstagares  skyldighet  att  underkasta  sig  integritetskränkande 
åtgärder är en tvist om den avtalsenliga arbetsskyldigheten.113

LO,  SACO  och  TCO  kräver  att  den  föreslagna  lagen  kompletteras  med  en 
bestämmelse som säkerställer tolkningsföreträdet och skyddar arbetstagarna mot 
arbetsrättsliga sanktioner.114 SACO uttrycker att lagen annars inte kommer att ge 
något  reellt  integritetsskydd.115 LO  och  TCO  uttrycker  att  om  de  fackliga 
organisationerna inte kan utöva tolkningsföreträde i dessa frågor finns en risk att 
arbetstagare  tvingas  underkasta  sig  alla  slags  intetgritetskänsliga  åtgärder  eller 
vägra  och  då  riskera  att  bli  uppsagda.116 Konsekvensen  blir  därmed  att  den 
enskilde arbetstagaren i praktiken lämnas helt utan skydd, även om det i efterhand 
skulle  visa  sig  att  den  integritetskränkande  åtgärden  faller  utanför 
arbetsledningsrättens område.117 

110 LO:s remissyttrande över utredningen ”Integritetsskydd i arbetslivet” SOU 2009:44, SACO:s 
remissvar,  (A2009/1596/ARM)  Integritetsskydd  i  arbetslivet  (SOU  2009:44),  TCO:s 
remissyttrande, Utredningen om Integritetsskydd i arbetslivet (SOU 2009:44).
111 LO: s remissyttrande s 8, TCO:s remissyttrande s 9.
112 SACO: s remissvar s 15.
113 LO: s remissvar s 8. 
114 SACO: s remissvar s 3.
115 SACO: s remissvar s 15.
116 LO: s remissyttrande s 9, TCO:s remissyttrande, s 9. 
117 TCO: s remissyttrande s 9. 
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4.5 AD 1991 nr 45 och kopplingen till AD 2009 
nr 36 
AD 1991 nr 45, s.k. Ställningsbyggnadsmålet rörde ett företag som misstänkte att 
några av deras anställda missbrukade den i Sverige förbjudna drogen cannabis.118 

Beslut om urinprovstagning fattades och två av de anställda vägrade att medverka 
och sades sedan upp. Arbetsgivaren motiverade provtagningen av säkerhetsskäl. 
AD fann att säkerheten på arbetsplatsen gick före den personliga integriteten och 
ingreppet skulle betraktas som ringa. I det aktuella fallet  hade något avtal inte 
träffats  i  vare  sig  kollektivavtal  eller  de  enskilda  anställningsavtalen.  Vid 
bedömningen uttryckte AD emellertid att skyldighet att medverka vid urinproven 
bör ha åvilat arbetstagarna enligt anställningsavtalen: ”[…] att bolaget under de 
förhållanden som har rått i detta fall har haft rätt enligt anställningsavtalen att  
som en åtgärd i syfte att främja säkerheten i arbetet ställa som villkor för arbete  
med  ställningsmontage  att  arbetstagarna  deltog  i  den  av  bolaget  anordnade 
urinprovstagningen  och  att  det  har  åvilat  arbetstagarna  en  motsvarande 
skyldighet att medverka till provtagningen. Vid en samlad bedömning av vad som 
har förekommit i målet finner arbetsdomstolen att en sådan skyldighet bör anses  
ha åvilat arbetstagarna enligt anställningsavtalen...”.119 

I  förevarande  mål  fann  AD  således  att  skyldigheten  att  medverka  vid 
kontrollåtgärden  åvilade  arbetstagarna  enligt  anställningsavtalen  då  rätten  att 
besluta  om kontrollåtgärder  utgår  från  arbetsledningsrätten.  En  logisk  följd  är 
därmed  att  anta  att  AD  ansåg  att  medverkan  vid  urinproven  föll  inom 
arbetstagarnas  avtalsenliga  arbetsskyldighet.120 I  AD  2009  nr  36  tolkar  jag 
däremot att  AD fastställer  att skyldigheten att underkasta sig alkoholkontrollen 
inte  utgår  från  anställningsavtalen,  då  kontrollen  inte  ansågs  vara  del  av 
arbetsskyldigheten. Alkoholkontrollen fastställdes istället vara en av arbetsgivaren 
ensidigt beslutade föreskrifter. AD går här enligt min mening emot sitt tidigare 
uttalande i AD 1991 nr 45 (för mer ingående diskussion se kap 6).

118 Följande stycke: AD 1991 nr 545 s 270 ff. 
119 AD 1991 nr 45 s 285.
120 LO: s remissyttrande s 8.

36



37



5. Vad anser arbetsmarknadens 
parter?

Nedanstående intervjuer har till uppgift att belysa vad som skall anses falla inom 
arbetsskyldigheten 34 § MBL, och möjliga konsekvenser av AD 2009 nr 36 samt 
om  tolkningsföreträdet  bör  kunna  utövas  vid  integritetskänsliga  åtgärder  i 
arbetslivet.

5.1 Fackliga sidan

5.1.1 LO-TCO Rättsskydd – Arbetstagaren skall kunna lita på ett lagt 
tolkningsföreträde utan att riskera repressalier 

Annett Olofsson121 förbundsjurist på LO-TCO Rättsskydd har tidigare jobbat med 
integritetsfrågor  och  skrev  LO:s  remissyttrande  tillsammans  med  Sofie 
Rehnström.  Hon  tycker  att  domen  i  AD 2009  nr  36  visar  på  en  ytterst  liten 
förståelse för arbetstagaren. 

”I och med den dom vi  nu har  blir  det  väldigt  svårt  att  skilja  på om det  en  
arbetstagare beordras göra är en arbetsuppgift eller som man skriver i AD, en 
ensidigt  beslutad  föreskrift.”  Olofsson  argumenterar  för  att  alkoholkontrollen 
skall anses vara del av arbetsskyldigheten. ”Utandningsprov i ett alkoskåp skall  
anses vara en del av arbetsskyldigheten enligt avtal med tanke på hur AD har 
resonerat i tidigare praxis och särskilt med hänsyn till AD 1991 nr 45.” Vidare 
menar hon att det är svårt att få ihop domstolens rättsliga argumentation i AD 
2009 nr 36. ”Domstolen säger att till rättstvister om arbetsskyldighet räknas alla 
tvister  som  rör  arbetstagarens  rättsliga  skyldighet  att  fullgöra  sin  del  av 
anställningsavtalet. AD tyckte år 1991 att skyldigheten att underkasta sig drogtest 
121 Intervju med Annett Olofsson, 2009-10-23, se bilaga 1.
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var en del av att fullgöra anställningsavtalet  men det tycker de tydligen inte i 
denna  dom.”  Domstolens  resonemang  saknar  enligt  Olofsson  logik  eftersom 
konsekvensen av att du som arbetstagare vägrar underkasta dig en kontrollåtgärd 
är att du anses bryta mot anställningsavtalet. I AD 2009 nr 36 är det inte en fråga 
om  arbetsskyldighet  enligt  avtal,  men  arbetstagarna  anses  ändå  bryta  mot 
anställningsavtalet  – hon inte  begripa hur detta  går ihop.  ”I  denna dom anses 
arbetstagarna istället bryta mot en ensidig beslutad föreskrift. Om man nu inte 
har denna skyldighet utifrån anställningsavtalet, på vilken grund har man i så fall  
denna skyldighet?” Olofsson anser att följande inte framgår av domen. Hon ställer 
sig frågande till om arbetsgivaren kan ha en arbetsledningsrätt som sträcker sig 
utanför de skyldigheter som arbetstagaren har enligt anställningsavtalet. I denna 
dom tycks AD utgå från att det finns en sådan del av arbetsledningsrätten, anser 
hon. Olofsson avslutar sitt tankegång med: ”Vad är det annars för grund som man 
som arbetstagare är skyldig att underkasta sig kontrollåtgärder på?” 

Risken finnas att  fackförbunden i framtiden kanske blir  mer försiktiga med att 
utöva  tolkningsföreträde,  särskilt  då  det  kan  uppstå  gränsdragningsproblem 
mellan  vad  som faller  inom arbetsskyldigheten  och  vad  som skall  anses  falla 
utanför. ”Som anställd kommer man kanske inte heller att våga lita på ett lagt 
tolkningsföreträde.” Olofsson tror att det största praktiska problemet som domen 
kan ge upphov till är att enskilda arbetstagare kan bli tvungna att underkasta sig 
alla sorters kontrollåtgärder för att inte riskera att bli av med jobbet. En oro som 
även uttrycks i remissvaren.

Utifrån  AD  2009  nr  36  anser  Olofsson  att  tolkningsföreträde  vid 
integritetskänsliga  åtgärder  kräver  en  särreglering  som  klarlägger  att 
tolkningsföreträde kan användas vid situationer som ungefärligen motsvarar AD 
2009 nr 35. Hon poängterar även:  ”Det här är ett jättesvårt område att reglera 
för det handlar om arbetsledningsrättens kärna på något vis, och det resulterar i 
väldigt starka synpunkter från båda hållen.” 

Henric  Ask122,  även  han  förbundsjurist  på  LO-TCO  Rättskydd  satt  med  som 
juridiskt ombud för den fackliga parten i AD 2009 nr 36. Ask understryker att 
skyldigheten  att  blåsa  i  handenheten,  i  kombination  med  att  detta  var  en 

122 Intervju med Henric Ask, 2009-10-28, se bilaga 2.
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förutsättning  för  att  kunna  utföra  sina  dagliga  arbetsuppgifter,  resulterar  i  att 
kontrollen skall ses som del av arbetsskyldigheten.  ”[…]  det ligger närmare till  
hands säga att detta är en arbetsskyldighet än en vanlig ordningsföreskrift om 
man jämför med det som sägs i förarbetena.”

Ask framhäver även att det är en positiv förpliktelse arbetstagaren utför och den 
kan därför inte jämföras med skyldigheten att vårda verktyg etc, som omnämns i 
förarbetena  till  MBL.  Han  finner  domstolens  resonemang  egendomligt.  Ask 
framför även  att det under förhandlingarna i AD inte fördes någon argumentation 
kring varför den aktiva åtgärden skulle jämställas  med de passiva förpliktelser 
som omnämns i förarbetena till MBL.  ”Det finns en avsaknad av den juridiska 
argumentationen,  både från motparten men även från AD:s håll  gällande just 
detta område […].”

Utifrån AD 2009 nr 36 anser Ask liksom Olofsson att integritetskänsliga åtgärder 
bör falla inom 34 § MBL.  ”Facket lägger tolkningsföreträde med den kunskap 
organisationen har och då ska arbetstagaren kunna följa det utan någon form av 
repressalier.”

5.1.2  TCO – Tolkningsföreträdet  har  en viktig  funktion,  ett  klarare 
rättsläge behövs

Samuel Engblom,123 förbundsjurist på TCO, anser att tolkningsföreträdet har en 
viktig funktion då det är ett sätt att hjälpa medlemmen när situationer liknande 
den i AD 2009 nr 36 uppstår. Engblom anser att domen visar på behovet av en 
rättslig reglering. ”Svenskt Näringslivs uppfattning är att rättsläget är klart och 
tydligt för nu har vi praxis, men vi menar att det inte är så. Denna dom visar  
problematiken med att det inte finns någon lagreglering på området.” 

Förutom att  det  i  framtiden  kan komma att  krävas  ett  helt  annat  mod  av den 
enskilde arbetstagaren om denne väljer  att  motsätta  sig kontrollåtgärder,  stärks 
även arbetsledningsrätten enligt Engblom. Han konstaterar dock att även en klok 
arbetsgivare vill ha ett säkert rättsläge, och därför kan det utifrån en dom som AD 
2009 nr 36 på lång sikt uppstå problematiska situationer.  ”Den här tolkningen 
som AD gjort i AD 2009 nr 36 riskerar att kväva rättsutvecklingen eftersom den 

123 Intervju med Samuel Engblom, 2009-10-26, se bilaga 3. 
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riskerar att vi får fram färre fall eftersom det är färre som kommer att motsätta 
sig arbetsgivarens olika föreskrifter i form av diverse åtgärder.” 

Engblom  anser  att  integritetskänsliga  åtgärder  skall  möjliggöra  för 
tolkningsföreträde. Han motiverar sin ståndpunkt:  ”Övervakning och kontroll är 
en del av anställningsavtalet, om det ej var en del av avtalet skulle jag ej vara 
utsatt  för  övervakning  och  kontroll,  och  därför  ska  det  falla  inom 
tolkningsföreträdet.” 

5.1.3  Kurt  Junesjö  –  Tolkningsföreträdet  bör  omfatta 
integritetskänsliga åtgärder

F.d. förbunds- och processjurist på LO-TCO rättsskydd, Kurt Junesjö124 har starka 
åsikter gällande AD 2009 nr 36.  ”Tolkningen AD har gjort  är hialös och den 
stämmer inte överens med lagstiftningens syfte. Syftet med denna bestämmelse var 
att skydda arbetstagaren och AD: s dom stämmer inte överens med det.” Junesjö 
tillägger att det efter denna dom är svårt att se hur arbetstagarsidan i framtiden ska 
kunna få en rättvis bedömning i AD. 125 

Junesjö menar liksom övriga från den fackliga sidan att alkoholkontrollen skall 
ses som en arbetsuppgift.  Liksom Ask poängterar Junesjö att  det  är  en positiv 
förpliktelse  som arbetstagaren  utför.  ”Det  blir  konstigt  att  en  människa  utför 
saker  med  sina  händer  och  ändå  är  han  inte  skyldig  att  göra  detta  enligt  
arbetsgivarens arbetsledningsrätt. Vad är det då för rätt som arbetsgivaren har 
som inte utgör arbetstagarens arbetsskyldighet?” Detta är samma typ av fråga 
som Olofsson ställer sig. Junesjö menar att AD: s resonemang varken är logiskt 
eller går ihop rent lagtekniskt.  ”Som arbetstagare är du alltså skyldig att utföra 
något  och  då  är  det  också  rimligt  att  detta  faller  inom  arbetsskyldigheten  i  
enlighet med 34 § MBL.” 

Angående  vad  AD  2009  nr  36  kan  komma  att  innebära  för  hur  de  fackliga 
förbunden i framtiden kan använda sig av tolkningsföreträdet säger Junesjö: ”Jag 
tror  för  det  första  att  det  är  en  kraftig  begränsning  för  de  fackliga  
organisationerna  att  kunna  utnyttja  tolkningsföreträde  som  redskap.” Junesjö 

124 Intervju med Kurt Junesjö, 2009-11-11, se bilaga 4. 
125 Kurt Junesjös kommentar till AD 2009 nr 36, http://kurt.nu/ 
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anser dessutom att det är en farlig utveckling med en dom som AD 2009 nr 36 då 
den underminerar förtroendet för AD som skiljedomstol.  ”Denna dom fullföljer  
en  tradition  där  man  allvarligt  minskar  betydelsen  av  tolkningsföreträdet  på 
längre sikt. Syftet med bestämmelsen är att uppnå en jämställd position mellan 
arbetstagare  och  arbetsgivare  och  på  detta  sätt  ökar  man  istället  avståndet  
mellan arbetstagare och arbetsgivare.”

Junesjö anser det vara självklart att integritetskänsliga åtgärder skall falla inom 34 
§ MBL.  Som stöd för  sitt  ställningstagande  säger  han:  ”Den viktigaste  är  att  
tolkningsföreträdet innebär att den fackliga organisationen tar på sig ansvaret 
[…] Det lyfter bort ansvaret från arbetstagaren”. 

Utifrån denna dom uppmärksammar Junesjö en tendens att inom arbetsrätten låta 
individen hamna i fokus istället för den fackliga organisationen.  ”Facket håller 
på att  förlora den kollektiva  styrkan så att  den orädde arbetaren  med starka 
fackförbund i ryggen blir mer ovanlig då den fackliga organisationen ej kan vara 
sköld och skydd för arbetstagaren.” Junesjö avslutar med att säga: ”Det är en 
ganska allvarlig men ej överraskande utveckling”.

5.2 Arbetsgivarsidan

5.2.1 Svenskt Näringsliv – Kontrollåtgärder ej del av arbetsskyldighet 
enligt avtal, faller ej in under 34 § MBL
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Lars Gellner126, arbetsrättsjurist på Svenskt Näringsliv har följande att säga om 
domen: ”Att kontrollåtgärder och drogtester ligger inom arbetsledningsrätten är 
konstaterat genom AD:s praxis, det nya här är att man prövar det gentemot 34 § 
MBL. Jag är glad att man kommit fram till detta som man gör i domen. Jag tycker 
inte  att  det  är  något  märkvärdigt.”  Föregående  uttalande  avspeglas  i 
arbetsgivarsidans  remissvar  till  SOU  2009:44  där  möjligheten  till 
tolkningsföreträde  inte  nämns  överhuvudtaget.  Detta  är  i  sig  inte  särskilt 
anmärkningsvärt  eftersom  domen  säkerställer  att  arbetsledningsrätten  lämnas 
orörd.

Angående AD 2009:36 anser Gellner att AD gjort en riktig avvägning då de i och 
med domen gjort en snäv tolkning av 34 § MBL. ”Jag menar att 34 § MBL skulle 
få ett alltför vidsträckt tillämpningsområde om man även där skulle ta in det som 
normalt faller under arbetsgivarens arbetsledningsrätt.” Det skulle enligt honom 
innebära att 34 § MBL kom att omfatta exempelvis föreskrifter gällande förbud att 
röka,  och  anvisningar  att  bära  skyddshjälm.  Vidare  menar  Gellner  att  det  är 
ologiskt att fackförbunden skulle kunna utöva tolkningsföreträde gällande sådana 
föreskrifter.  ”Jag  menar  att  34  §  MBL  handlar  om  den  huvudsakliga 
arbetsskyldigheten enligt anställningsavtalet. Är jag skyldig att städa golvet, etc., 
den typen av uppgifter.” 

Gellner anser alltså att kontrollåtgärder såsom alkoholkontrollen i AD 2009 nr 36 
inte  faller  inom  arbetsskyldigheten  som  den  definieras  i  34  §  MBL.  Gellner 
tillägger:  ”AD  säger  ju  däremot  att  arbetsgivaren  hade  rätt  att  genomföra 
kontrollåtgärderna  med  stöd  av  arbetsledningsrätten.  Det  är  där 
gränsdragningsproblemen  kan  uppstå.  […] både  arbetsskyldigheten  och 
arbetsledningsrätten grundas ytterst på ett avtal, varför skall båda inte falla inom 
34 § MBL? Men om allt som var avtalat om föll inom 34 § MBL skulle det vara 
tolkningsföreträde på alla föreskrifter och någonstans måste gränsen dras”. 

Gellner  fortsätter:  ”Vad  är  en  avtalad  arbetsskyldighet  och  vad  ligger  inom 
ramen för arbetsledningsrätten?” 34 § MBL har ett snävare tillämpningsområde 
än vad som utgör arbetsledningsrätten anser han. Arbetsskyldigheten enligt 34 § 
MBL rör endast vilka arbetsuppgifter arbetstagaren är skyldig att utföra och tar 

126 Intervju med Lars Gellner, 2009-10-27, se bilaga 5.
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inte sikte på förpliktelser såsom skyldighet att underkasta sig alkoholkontroll. Var 
utgår  då  denna  skyldighet  ifrån?  Gellner  uttrycker  att  den  utgår  från 
arbetstagarens lojalitetsplikt gentemot arbetsgivaren. Angående det faktum att det 
rör en aktiv åtgärd och att det ofta i samband med lojalitetsskyldigheten talas om 
endast passiva förpliktelser säger han: ”Lojalitetsskyldigheten kan innefatta såväl 
passiva som aktiva åtgärder.” Gellner fortsätter: ”Om jag ser att en maskin håller 
på att gå sönder har jag inte rätt att stå med armarna i kors, jag är skyldig att 
ingripa, det ligger i min lojalitetsplikt. Men det blir inte en arbetsuppgift, jag är 
inte anställd för att laga en maskin, det ingår inte i mina arbetsuppgifter men det 
ingår  i  min  lojalitetsskyldighet  gentemot  arbetsgivaren”.  När  det  rör  sig  om 
kontrollåtgärder  tar  Gellner  utpasseringskontroll  som exempel:  ”Det är väldigt  
svårt att få in det under arbetsskyldigheten enligt 34 § MBL. Jag är inte anställd  
för  att  öppna  min  väska,  det  inte  det  jag  står  förfogande  till  utifrån  mitt  
anställningsavtal utan det är biförpliktelser”.  Med biförpliktelser menar Gellner 
att det är förpliktelser som är del av arbetstagarens lojalitetsskyldighet gentemot 
arbetsgivaren. Området är inte helt lätt att reda ut medger han, men poängterar att 
det inte finns något som motsäger att aktiva åtgärder faller inom lojalitetsplikten. 
Gellner avslutar med: ”Jag köper inte resonemanget att så fort det är en aktiv 
åtgärd faller det inom 34 § MBL”.

Det  finns  inte  några  egentliga  gränsdragningsproblem  mellan  vad  som  utgör 
arbetsskyldighet och vad som utgör ensidigt upprättade föreskrifter enligt Gellner. 
Han medger dock att han förstår varifrån problematiken uppstår. Han likställer 
alkoholkontrollen i AD 2009 nr 36 med att arbetsgivaren istället skulle beordra 
arbetstagaren att inte köra sitt fordon förrän ett visst klockslag. Det kan inte anses 
vara  del  av  arbetsskyldigheten  eller  en  arbetsuppgift.  Gellner  fortsätter  sitt 
resonemang  med  att  motivera  varför  skyldigheten  att  underkasta  sig 
kontrollåtgärder  ej  skall  falla  inom  arbetsskyldigheten.  ”Arbetsledningsrätten 
anses vara en del av anställningsavtalet.  Genom att  jag tar anställning på en 
arbetsplats så godtar jag att underkasta mig arbetsledningsrätten som en del av 
avtalet. Det är en del av mitt anställningsavtal förutom att utföra det de konkreta 
arbetsuppgifterna  är  jag  även  skyldig  att  lyda  min  arbetsgivare.” Gellner 
poängterar att anställningen innefattar mycket mer än endast arbetsskyldigheten, 
såsom lojalitetsplikten och att dessa förpliktelser följer av avtalet. Det innebär inte 
att  de  faller  in  under  arbetsskyldigheten.  ”Arbetsskyldigheten  är  en  del  av 
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anställningsavtalet, och sedan finns det ensidigt upprättade föreskrifter som är en 
del av avtalet men ej en del av arbetsskyldigheten. Det är så jag ser det.”

I det stora hela anser Gellner att AD 2009 nr 36 har gjort rättsläget gällande 34 § 
MBL och dess tillämpningsområde klarare. ”Det som AD slagit fast är bra och  
det är att det finns en åtskillnad mellan min konkreta arbetsskyldighet och min 
lojalitetsskyldighet […]” Som avslutning på sitt resonemang säger Gellner: ”Det 
må vara att arbetsledningsrätten som företeelse grundas på avtal men den består 
ibland  annat  i  en  rätt  att  ensidigt  beordra.  Orderrätten  sträcker  sig  utöver 
arbetsskyldigheten som regleras i 34 § MBL, det är så jag ser det, och annars blir  
domen helt obegriplig.”

6. Analys

6.1  Vad faller inom arbetsskyldighet enligt 
avtal, 34 § MBL? 
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I och med AD 2009 nr 36 hamnar frågeställningen om vad som skall anses falla in 
under  arbetsskyldigheten  enligt  34  §  MBL  i  fokus  (se  avsnitt  3.3.1).  I 
propositionen till MBL anges det att de arbetsskyldighetstvister som tidigare fallit 
in  under  AD:  s  praxis  har  kunnat  avgränsas  utan  svårigheter.127 Jag  anser  till 
motsats från arbetsgivarsidan att denna avgränsning i och med AD 2009 nr 36 inte 
längre blir lika självklar. 

Den fackliga sidan anser att alkoholkontrollen i AD 2009 nr 36 skall falla in under 
arbetsskyldigheten  då  det  är  en  aktiv  åtgärd  som inte  kan  jämställas  med  de 
passiva förpliktelser som omnämns i förarbetena till MBL (se avsnitt 3.3.1). Den 
fackliga  sidan  gör  med  andra  ord en a  contratrio  tolkning  av vad  som sägs  i 
förarbetena.  Arbetsgivarsidan anser däremot att  skyldigheten att  underkasta sig 
kontrollåtgärder  inte  hör samman med den primära arbetsskyldigheten.  Gellner 
gör gällande att det som hör till  arbetsskyldigheten i 34 § MBL är de faktiska 
arbetsuppgifterna som arbetstagaren är anställd för att utföra. Andra förpliktelser 
skall  anses  vara  biförpliktelser  och  falla  inom  lojalitetsskyldigheten.  Utifrån 
Gellners resonemang blir det lättare att dra gränserna för vad som faktiskt faller 
inom arbetsskyldigheten i 34 § MBL. Det mest logiska vore att se på AD 2009 nr 
36  ur  Gellners  perspektiv  annars  riskerar  domen  att,  i  enlighet  med 
fackförbundens argumentation, bli både ologisk och systemvriden.

Utifrån  det  som  sagts  i  föregående  stycke  ställer  jag  mig  tveksam  till  om 
integritetskänsliga  åtgärder  generellt  skall  anses  falla  inom arbetsskyldigheten. 
Däremot anser jag att  kontrollen i AD 2009 nr 36 kan utgöra ett  undantag då 
alkoholkontrollen är en så pass integrerad del av det dagliga arbetet att det till och 
med utgör en förutsättning för att den enskilde arbetstagaren skall kunna utföra 
sitt arbete. Jag anser därför att det ifrågasättande som görs av den fackliga sidan är 
berättigat. Innebär detta att alkoholkontrollen i AD 2009 nr 36 således skall anses 
vara en arbetsuppgift? Nej, inte nödvändigtvis,  men om det inte anses vara en 
arbetsuppgift  är  följdfrågan  om  kontrollen  ändå  kan  anses  vara  del  av 
arbetsskyldigheten. I den situation som föreligger i AD 2009 nr 36 anser jag att 
det är möjligt.  Kontrollåtgärden blir i AD 2009 nr 36 ett moment som utförs i 
samband med de andra dagliga arbetsuppgifterna. Av dessa skäl är det inte helt 

127 Prop 1975/76:105 s 252 Bilaga 1.
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ologiskt att anta att kontrollåtgärden skall ses som en del av det dagliga arbetet, 
och således även falla inom arbetsskyldigheten. 

6.1.2 Gränsdragningen mellan arbetsskyldighet och ensidigt 
upprättade föreskrifter efter AD 2009 nr 36

AD 2009 nr 36 ger även upphov till en annan frågeställning som hör samman med 
frågeställningen  i  föregående  avsnitt,  nämligen  gränsdragningen  mellan 
arbetsskyldighet och av arbetsgivaren ensidigt upprättade föreskrifter. Utifrån det 
som framkommit i uppsatsen är det svårt att dra några egentliga slutsatser, då det 
finns föga vägledning. AD framför följande i AD 2009 nr 36:  ”Som domstolen 
konstaterat  i  det  föregående  utgör  lämnande  av  utandningsprov  en  av 
arbetsgivaren  ensidigt  beslutad  kontrollåtgärd.  En  tvist  om  arbetstagarens 
skyldighet att som i detta fall genomgå alkoholkontroll utgör följaktligen inte en 
tvist om medlems arbetsskyldighet enligt avtal, utan är en tvist om arbetstagarens 
skyldighet  att  följa  en  av  arbetsgivaren  ensidigt  beslutad  föreskrift”.128 Min 
tolkning av AD: s uttalande innebär att det inte går att utöva tolkningsföreträde 
vid tvist om ensidigt beslutade föreskrifter, eftersom de inte enligt AD faller in 
under arbetsskyldigheten.

Hur kan man då särskilja arbetsskyldighet från föreskrifter? Alkoholkontroll utgör 
en kontrollåtgärd som faller in under arbetsledningsrätten, likväl som förläggning 
av  arbetstid  faller  in  under  arbetsledningsrätten.  Gällande  arbetstid  går  det  att 
utöva tolkningsföreträde, vid en kontrollåtgärd anses det däremot ogiltigt. För mig 
ter  sig  detta  ologiskt  eftersom  jag  anser  att  en  alkoholkontroll  som  utförs  i 
samband  med  de  dagliga  arbetsuppgifterna  är  en  mer  integrerad  del  av 
arbetsskyldigheten än arbetstidens förläggning. 

Som  nämnts  i  ovanstående  avsnitt  menar  Gellner  att  det  är  den  primära 
arbetsskyldigheten som åsyftas i 34 § MBL. Tolkningsföreträde skall alltså gälla 
för de arbetsuppgifter som arbetstagaren är anställd att utföra. Här brister Gellners 
resonemang då jag inte anser att  arbetstiden faller  in under vad arbetstagarens 
arbetsuppgifter, utan snarare borde falla in under arbetsgivarens ensidigt beslutade 
föreskrifter.  Annars vore det  mer  logiskt att  både förläggning av arbetstid  och 
kontrollåtgärder föll inom arbetsskyldigheten. Men att kontrollåtgärder inte skall 

128 AD 2009 nr 36 s. 13 f. 
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möjliggöra  för  tolkningsföreträde,  men  förläggning  av  arbetstid  däremot 
möjliggör för det anser jag vara ologiskt. Både AD 2009 nr 36 och Gellners syn 
på arbetsskyldigheten i 34 § MBL anser jag stöder föregående resonemang. 

Ovanstående talar enligt mig för att gränsdragningen mellan arbetsskyldigheten 
och ensidigt upprättade föreskrifter efter AD 2009 nr 36 inte är klar, utan i  vissa 
situationer kan framstå som tvetydig. 

6.2 Skyldigheten att underkasta sig 
kontrollåtgärder

I AD 1991 nr 45 fastställer AD att skyldigheten att underkasta sig kontrollåtgärder 
utgår  från  anställningsavtalet.  Fackförbunden  drar  därför  slutsatsen  att 
kontrollåtgärder faller inom arbetsskyldigheten. AD fastställer istället i AD 2009 
nr  36  att  kontrollåtgärder  faller  in  under  arbetsgivarens  ensidigt  upprättade 
föreskrifter.  Varifrån  utgår  då  skyldigheten  för  den  enskilde  arbetstagaren  att 
underkasta sig åtgärder såsom alkoholkontroller?

Vid en jämförelse mellan AD 2009 nr 36 och AD 1991 nr 45 genomfördes båda 
kontrollåtgärderna  ur  säkerhetssynpunkt,  och  krävde  att  arbetstagarna  deltog 
genom aktiva handlingar. I AD 1991 nr 45 genomfördes urinproven på grund av 
misstanke  om  missbruk.  Det  fastställdes  att  skyldigheten  att  underkasta  sig 
kontrollen  kom  utifrån  anställningsavtalen.  I  AD  2009  nr  36  kan  kontrollen 
jämföras med ett arbetsmoment. Föregående anser jag talar för att skyldigheten att 
underkasta  sig  kontrollen  i  AD  2009  nr  36  tillkom  arbetstagarna  enligt 
anställningsavtalen.

Gellner  anser  att  arbetstagarens  skyldighet  att  underkasta  sig  kontrollåtgärder 
utgår  från  lojalitetsskyldigheten.  Skyldigheten  innebär  att  arbetstagaren  är 
tvungen att sätta arbetsgivarens intresse framför sitt eget samt undvika lägen där 
denne kan komma i konflikt med arbetsgivaren.129 Anställningen grundar sig på 
förpliktelser  som anses  gå  längre  än  vad  som gäller  i  kontraktsförhållanden  i 
allmänhet.  Lojalitetsskyldigheten  ingår  som ett  led  i  anställningsavtalet.  Dessa 
förpliktelser ligger vid sidan av själva arbetsprestationen och kan av detta skäl 
129 Eklund i Schmidt (1994) s 257-258.
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definieras som biförpliktelser.130 Gellner menar att förpliktelsen att underkasta sig 
en  kontrollåtgärd  är  en  biförpliktelse  och  går  vid  sidan  av  själva 
arbetsprestationen.  För  att  klargöra;  fastän  förpliktelsen  att  underkasta  sig 
kontrollåtgärder utgår från anställningsavtalet faller det inte inom den avtalsenliga 
arbetsskyldigheten i 34 § MBL.131 

Junesjö anser att Gellners argumentation är felaktigt. ”Det finns andra saker man 
ej har ersättning för, och då är man ju inne på något som man kan tänka sig  
faller under någon typ av allmänna regler om lojalitet. Det finns en skyldighet att  
vara tyst […] men att utföra aktiva åtgärder har man ingen skyldighet att göra 
om  man  inte  får  betalt  för  det,  och  då  ingår  det  i  arbetsskyldigheten.  
Tolkningsföreträde har ej lagts i dessa ärenden innan men det har ansetts vara 
arbetsskyldighet  enligt  avtal.”  Junesjös  främsta  argument  är  att 
lojalitetskyldigheten  inte  omfattar  aktiva  åtgärder,  Gellner  menar  istället  att 
lojalitetsskyldigheten  omfattar  både  passiva  och  aktiva  åtgärder.  Som  jag 
uppfattar Junesjös ställningstagande menar han att skyldigheten att underkasta sig 
kontrollåtgärder  utgör  en  aktiv  åtgärd,  som  utgår  från  anställningsavtalet  och 
därför faller in under arbetsskyldigheten.

6.3 Utöva tolkningsföreträde vid 
integritetskänsliga åtgärder i arbetslivet? 

6.3.1 Bakgrund till frågeställningen

Det jag finner mest anmärkningsvärt med AD 2009 nr 36 är avsaknaden av en 
fullgod juridisk argumentation gällande varför tolkningsföreträde ej går att utöva 
vid  kontrollåtgärder.  Varför  faller  alkoholkontrollen  ej  inte  under 
arbetsskyldigheten, varför finner inte AD att det kan uppstår svårigheter vid denna 
avgränsning? Liksom de skiljaktiga i domen konstaterar finns det inget i MBL: s 
förarbeten  som  fastställer  att  det  inte  går  att  lägga  tolkningsföreträde  vid 
integritetskänsliga  åtgärder.  Det  finns  förvisso  heller  inget  i  förarbetena  som 

130 Eklund i Schmidt (1994) s 257-258.
131 Intervju med Lars Gellner, 2009-10-27, Eklund i Schmidt (1994) s 257.
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stödjer att det rimligen skulle gå att utöva tolkningsföreträde vid dessa situationer. 
Jag  tar  upp  föregående  då  jag  anser  att  om  det  hade  funnits  en  annan 
argumentation i AD 2009 nr 36 som på ett mer fullgott sett redogjorde för det 
ställningstagande  domstolen  innehar,  hade  möjligtvis  problematiseringen  som 
uppsatsen redogör för inte blivit  uppmärksammad i lika stor grad. Det som nu 
återges i AD 2009 nr 36 är enligt min uppfattning inte nog för att fastställa ett 
klart rättsläge.  

Den problematiseringen som AD 2009 nr 36 ger upphov till  har som sagt inte 
uppmärksammats  förut, vare sig i doktrin eller  tidigare AD-domar.  Föregående 
innebär inte att problematiken ej uppstått innan, men möjligtvis talar det för att 
frågeställningen är av mer lagteknisk karaktär än att  det upplevs som praktiskt 
problem ute hos fackförbunden. Detta anser jag kan vara värt att ha i åtanke vid 
ett  ställningstagande  angående  möjligheten  till  tolkningsföreträde  vid 
integritetskänsliga  åtgärder  i  arbetslivet.  Skulle  en  möjlig  reglering  i  lag  göra 
någon praktisk skillnad för hur tolkningsföreträdet används? Redan idag vittnas 
det  om att  det  finns  en  brist  om kunskap gällande  tolkningsföreträde  ute  hos 
förbunden. Om tolkningsföreträdet förstärks genom lag, innebär det automatiskt 
en  förstärkning  ute  hos  förbunden?  Kanske  kan  det  istället  leda  till  högre 
skadeståndsbelopp och mer mål där AD anser att tolkningsföreträdet utövats utan 
fog.

6.3.2 Syftet med tolkningsföreträdet, 34 § MBL

Utifrån  det  som  hittills  redogjorts  för  infinner  sig  nu  den  huvudsakliga 
frågeställningen: Bör det vara möjligt för de fackliga organisationerna att utöva 
tolkningsföreträde  vid  integritetskänsliga  åtgärder?  För  att  kunna  besvara  och 
resonera kring frågeställningen anser jag att det först och främst är avgörande att 
se till syftet med tolkningsföreträdet. I propositionen uttrycks det att 34 § MBL 
tillkom för att stärka arbetstagarsidans ställning. Bestämmelsen tillkom även i en 
strävan att arbetstagare och arbetsgivare skulle bli mer av jämbördiga parter (se 
avsnitt 2.1). 

Syftet  anser  jag  talar  för  att  integritetskänsliga  åtgärder  bör  omfattas  av 
tolkningsföreträdet  och  därmed  erbjuda  ett  fullgott  skydd  för  den  enskilde 
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arbetstagaren. Om inte tolkningsföreträdet erbjuder det så innebär det att klyftorna 
mellan  arbetstagaren  och  arbetsgivaren  blir  större,  och  mindre  av  jämbördiga 
parter.
 
6.3.3 Doktrinen: Argument för och emot

I doktrinen finner jag endast ett uttalande som talar emot att integritetskänsliga 
åtgärder  skall  falla  in  under  tolkningsföreträdet.  Källström  och  Malmberg 
framhäver  att  tolkningsföreträdet  i  34  §  MBL inte  borde  omfatta  krav  på  att 
genomgå  drogtester.  De stödjer  sitt  uttalande  på  MBL:s  förarbeten  (se  avsnitt 
3.3.1).132 Källströms och Malmbergs uttalande stödjer AD 2009 nr 36 och även 
arbetsgivarpartens  uppfattning  i  frågan.  Någon  närmare  rättslig  argumentation 
återfinns dock inte heller hos Källström och Malmberg. 

Fahlbeck uttrycker att: ”Av arbetsgivaren ensidigt utfärdade regler binder ibland 
arbetstagaren  därför  att  de  får  anses  vara  en  del  av  anställningsavtalet.”133 

Fahlbeck  understryker  att  reglerna  blir  bindande  för  arbetstagaren  därför  att 
arbetsgivaren  har  utfärdat  dem  som  en  del  i  arbetsledningsrätten.134 Fahlbeck 
uttrycker  att  han  förmodligen  anser  att  skyldigheten  att  rätta  sig  efter 
arbetsinstruktioner  och  ordningsregler  skall  falla  inom  tolkningsföreträdet.135 

Föregående anser jag talar  för att  kontrollåtgärder skall  kunna falla inom 34 § 
MBL.

Utifrån det som framkommit i ovanstående framställning anser jag att en rättslig 
reglering gällande  integritet  i  arbetslivet  är  av största  behov.  Det viktigaste  är 
dock enligt mig inte att integritetsåtgärder omfattas av tolkningsföreträde men att 
arbetstagaren  skyddas  från  repressalier.  Den  föreslagna  lagen  utifrån  SOU 
2009:44 bör säkerställa att arbetstagare skyddas mot arbetsrättsliga sanktioner vid 
ett lagt tolkningsföreträde. Olauson och Holke skriver att den arbetstagare som 
följer  organisationens  mening  inte  riskerar  någon  arbetsrättslig  sanktion  som 
påföljd.136 AD 2009 nr 36 visar att detta inte gäller då båda arbetstagarna i detta 
mål  blev  uppsagda,  trots  tolkningsföreträde,  för  att  de  vägrade  underkasta  sig 
alkoholkontrollen.  Enligt  mig  är  skyddet  för  den  enskilde  arbetstagaren  det 
132 Källström & Malmberg (2006) s 230. 
133 Fahlbeck (1989) s 224.
134 Fahlbeck (1989) s 224.
135 Fahlbeck (1989) s 264.
136 Olauson & Holke (2008) s 232.

51



främsta  argumentet  för  att  integritetskänsliga  åtgärder  skall  falla  in  under 
tolkningsföreträdet i 34 § MBL. Det stämmer även väl överrens med syftet då 34 
§ MBL infördes. En arbetstagare skall  kunna lita på ett lagt tolkningsföreträde 
utan  att  själv  drabbas  av  arbetsrättsliga  sanktioner,  annars  förlorar 
tolkningsföreträdet sin verkan. 

Svensäter  nämner  att  om det bortses från möjlighet  till  tolkningsföreträde,  och 
skyddsombudets stoppningsrätt är arbetstagaren, när han tilldelas en order, nästan 
alltid skyldig att följa denna. Begränsningarna i lydnadsplikten innebär i praktiken 
att arbetstagaren först i efterhand kan få upprättelse, främst i form av skadestånd 
då arbetstagaren redan tvingats fullfölja något han eller hon inte var skyldig att 
utföra. 137  

6.3.4 Arbetsgivar- och arbetstagarsidan

Arbetsgivarsidan menar att skyldigheten att underkasta sig kontrollåtgärder inte är 
del  av  den  huvudsakliga  arbetsskyldigheten  men  utgör  en  del  av 
lojalitetskyldigheten. Tolkningsföreträdet bör därför ej omfatta integritetskänsliga 
åtgärder. Gellner menar att 34 § MBL skulle få ett alltför vidsträckt område om 
det skulle äga rum. Enligt min uppfattnings finns det en poäng med detta eftersom 
syftet med 34 § MBL inte är regeln skall utgöra ett generellt tolkningsföreträde. 
Svårigheten är idag var man ska dra gränsen för vad bestämmelsen skall omfatta. 
Gellner anser att domen ger ett klarare rättsläge, medan Engblom på TCO anser 
motsatsen, nämligen att det är en ny problematisering som framträder i och med 
AD 2009 nr 36. Jag är mer benägen att instämma med Engblom, och därför är ett 
klarare rättsläge än nuvarande önskvärt. 

Engblom nämner att det mest önskvärda inte är en uttömmande uppräkning av 
situationer då tolkningsföreträde är giltigt i lagstiftningen. Han föreslår istället att 
det  i  exempelvis  förarbetena  bör  nämnas  att  vissa  integritetskänsliga  åtgärder 
motsvarande kontrollen i AD 2009 nr 36 kan möjliggöra för tolkningsföreträde. 
En dom som AD 2009 nr 36 riskerar annars att  kväva rättsutvecklingen anser 
Engblom eftersom det kan resultera i att färre arbetstagare kommer att våga sätta 
sig  emot  arbetsgivarna.  Detta  är  en  synpunkt  som  ingen  av  de  övriga 

137 Svensäter (1991) s 106.
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respondenterna vittnat om lika starkt som Engblom, och jag kan tycka att det är ett 
starkt argument för att klargöra vad som faktiskt faller inom tolkningsföreträdet.

Olofsson anser att det krävs en särreglering som klarlägger att tolkningsföreträde 
kan användas vid situationer som ungefärligen motsvarar AD 2009 nr 36. Hon 
uttrycker under intervjun dock sina farhågor över att hon inte tror att det inom den 
närmsta  framtiden  kommer  att  bli  någon  lagstiftning  gällande  rätten  att  vidta 
kontrollåtgärder.  Utifrån mina intervjuer och det material  jag tagit  del av inför 
denna uppsats är jag benägen att hålla med henne. Frågeställningen väcker starka 
samt motsatta reaktioner hos båda parter. Den särreglering som fackförbunden vill 
få igenom skulle innebära en stark inskränkning på arbetsrätten, ett område som 
arbetsgivarna  helt  förståeligt  vill  behålla  orört.  Följande  innebär  med  största 
sannolikhet  att  en  bestämmelse  som  möjliggör  tolkningsföreträde  vid 
kontrollåtgärder inte kommer att införas. 

Även om en lag gällande personlig integritet införs, betvivlar jag starkt att det som 
fackförbunden  kräver  kommer  att  kunna  regleras  i  lag.  Som  alternativ  finns 
möjligheten  att  införa  bestämmelser  på  lokal  nivå  i  kollektivavtal  som skulle 
reglera i vilka situationer som tolkningsföreträde kan utövas. Jag tror att det är den 
mest sannolika möjligheten för att kunna reglera tolkningsföreträde och även här 
kommer motståndet från arbetsgivarsidan vara starkt.
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7. Slutkommentar
Sammanfattningsvis ställer jag mig tveksam till om tolkningsföreträde enligt 34 § 
MBL skall omfatta integritetskänsliga åtgärder. Jag anser att en särreglering som 
möjliggör tolkningsföreträde vid liknande situationer som den i AD 2009 nr 36, 
bör införas om det blir någon lagstiftning utifrån SOU 2009:44 Integritetsskydd i 
arbetslivet. Min uppfattning är att bestämmelsen skall regleras i den lagen om det 
blir någon och ej i 34 § MBL. Det är viktigt att bestämmelsen ej får för vidsträckt 
tillämpningsområde. Om det inte blir någon lagstiftning utifrån utredningen ställer 
jag mig tveksam till om det är lagstiftning man bör stirra sig blind på. Det bör 
öppnas  upp  för  andra  regleringar  inom  detta  område.  Olofsson  nämner 
möjligheten att reglera bestämmelser om tolkningsföreträde vid kontrollåtgärder 
på lokal nivå i kollektivavtal. Detta skulle vara en möjlighet som skulle säkerställa 
skyddet för den enskilde arbetstagaren.  
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Vidare  anser  jag  att  kontrollåtgärder  inte  per  automatik  bör  falla  inom 
arbetsskyldigheten som den definieras i 34 § MBL, men min uppfattning är att det 
kan finnas gränsfall. Alkoholkontrollen i AD 2009 nr 36 anser jag är ett av dessa 
gränsfall eftersom kontrollen utförs i samband med arbetsuppgifterna. I situationer 
likartade med den i AD 2009 nr 36 anser jag att det ligger närmare till hands att se 
kontrollen som en del av arbetsskyldigheten än som en ensidig upprättat föreskrift 
av arbetsgivaren. Däremot om skyldigheten att underkasta sig kontrollåtgärden är 
en  följd  av  lojalitetsskyldigheten  framstår  det  mer  logiskt  att  kontrollen  skall 
anses  vara  en  föreskrift  som  inte  möjliggör  tolkningsföreträde.  Var  gränsen 
mellan  den  avtalsenlige  arbetsskyldigheten  och  av  arbetsgivaren  ensidigt 
upprättade föreskrifter går framstår efter AD 2009 nr 36 mer komplext än innan. 

Slutligen  är  min  uppfattning  att  det  som  främst  behövs  är  en  reglering  som 
garanterar ett fullgott skydd för den enskilde arbetstagaren. En arbetstagare måste 
kunna lita  på  ett  lagt  tolkningsföreträde  utan  riskera  sitt  jobb,  annars  förlorar 
tolkningsföreträdet  sin  verkan.  Det  resulterar  även  i  att  bestämmelsen  inte 
uppfyller  det  ursprungliga  syftet  med  en  strävan  mot  mer  jämlika  parter  på 
arbetsmarknaden. 
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Intervju med Henric Ask, förbundsjurist, LO-TCO Rättskydd AB, 28:e oktober 
2009
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Intervju med Kurt Junesjö, f.d. förbunds- och processjurist, utredare på LO-TCO 
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AD 1981 nr 14
AD 1981 nr 14
AD 1978 nr 117
AD 1978 nr 109
AD 1978 nr 89
AD 1984 nr 119
AD 1981 nr 105
AD 1934 nr 179
AD 1932 nr 100 
AD 1929 nr 29

Bilaga 1
Intervju med Annett Olofsson, förbundsjurist, LO-TCO rättsskydd
23:e oktober, 15.00

1.  Fackförbunden  har  reagerat  kraftigt  på  AD  2009  nr  36  som  rör 
tolkningsföreträde  enligt  34  §  MBL,  då  domstolen  finner  att  en  arbetstagares 
skyldighet att underkasta sig alkoholkontroll är en tvist om arbetstagare skyldighet 
att följa en av AG ensidigt beslutat föreskrift, och inte rör sig om en tvist gällande 
arbetsskyldighet – vad anser du om domen? Vilket utslag hade du väntat dig?
 
2. På vilket sätt är detta en viktig dom gällande integritet i arbetslivet, hur skiljer 
den sig från andra domar? 
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3.  För  att  få  tillgång  till  bolagets  tjänstefordon  var  de  anställda  tvungna  att 
genomföra ett utandningsprov i en handenhet kopplad till alkoskåpet. Är detta att 
anse vara del av arbetsskyldigheten enligt avtal? 

4. Det som arbetstagarna i AD 2009 nr 36 utför, ett utandningsprov i en handenhet 
kopplad till ett alkoskåp är en aktiv åtgärd, och ändå jämställs den i domen som en 
passiv  åtgärd  som  att  vara  lojal  mot  arbetsgivaren  och  vara  aktsam  om 
arbetsgivaren verktyg. Hur tror du AD resonerar här?

5. AD konstaterar i sina domskäl att utandningsprov i handenheten kopplad till 
alkoskåpet  är  en  av  arbetsgivaren  ensidigt  utfärdad  föreskrift.  Vad  skiljer 
säkerhetsföreskrifter,  och  kontrollåtgärder  upprättade  av  arbetsgivaren  från 
arbetstagares arbetsskyldighet enligt avtal?

6. Kan säkerhetsföreskrifter,  kontrollåtgärder  vara en så pass integrerad del av 
arbetet att de utgör en tvist om arbetstagarens skyldighet enligt avtal?

7. Vad innebär AD 2009 nr 36 för hur fackförbunden i framtiden kan använda sig 
av tolkningsföreträde enligt 34 § MBL? Vad innebär domen för arbetstagarna?

8.  Om  ensidigt  upprättade  föreskrifter  utav  arbetsgivaren  ses  som  del  av 
arbetsledningsrätten men ej en del av arbetstagarens arbetsskyldighet enligt avtal, 
vad innebär det för arbetsledningsrätten?

9. Kan gränsdragningen bli  diffus mellan arbetsskyldighet enligt  avtal  och vad 
som utgör ensidigt upprättade föreskrifter av arbetsgivaren efter AD 2009 nr 36, 
och därav försvåra tillämpningen av 34 § MBL?

10. Enligt dig, hur används 34 § MBL, tolkningsföreträdet i praktiken? Hur tror 
du  det  kommer  sig  att  det  ej  används  förut  i  liknande  fall  gällande 
integritetskänsliga åtgärder i arbetslivet? 

11.  Bör  tolkningsföreträde  enligt  34  §  MBL  särreglernas  gällande 
integritetskänsliga åtgärder? I så fall bör det regleras i 34  § MBL eller i en helt 
egen paragraf?
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Bilaga 2
Intervju med Henric Ask, förbundsjurist, LO-TCO rättsskydd
28:e oktober, 13.00

1.  Fackförbunden  har  reagerat  kraftigt  på  AD  2009  nr  36  som  rör 
tolkningsföreträde  enligt  34  §  MBL,  då  domstolen  finner  att  en  arbetstagares 
skyldighet att underkasta sig alkoholkontroll är en tvist om arbetstagare skyldighet 
att följa en av AG ensidigt beslutat föreskrift, och inte rör sig om en tvist gällande 
arbetsskyldighet – vad anser du om domen och finner mest anmärkningsvärt?

2.  För  att  få  tillgång  till  bolagets  tjänstefordon  var  de  anställda  tvungna  att 
genomföra ett utandningsprov i en handenhet kopplad till alkoskåpet. Är detta att 
anse vara del av arbetsskyldigheten? Varför?
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3.  Det  som  arbetstagarna  i  AD  2009  nr  36  utför,  ett  utandningsprovs  i  en 
handenhet kopplad till  ett alkoskåp är en aktiv åtgärd, och ändå jämställs den i 
domen som en passiv åtgärd som att vara lojal mot arbetsgivaren och vara aktsam 
om arbetsgivaren verktyg. Vad anser du om detta resonemang?

4. AD konstaterar i sina domskäl att utandningsprov i handenheten kopplad till 
alkoskåpet är en av arbetsgivaren ensidigt utfärdad föreskrift - vad kan man tänkas 
skiljer dessa föreskrifter från arbetsskyldighet?

5. Vad tror du AD 2009 nr 36 för hur fackförbunden i framtiden kan använda sig 
av tolkningsföreträde enligt 34 § MBL? Har 34 § MBL, dess räckvidd dragits åt i 
och med detta fall?

6.  Om  ensidigt  upprättade  föreskrifter  utav  arbetsgivaren  ses  som  del  av 
arbetsledningsrätten men ej en del av arbetstagarens arbetsskyldighet enligt avtal, 
vad innebär det för arbetsledningsrätten?

7. Bör integritetskänsliga åtgärder falla inom tolkningsföreträdet – såsom i detta 
fall med alkoholtest, vad motiverar detta?

Bilaga 3
Intervju med Samuel Engblom, TCO
Måndag 26:e oktober, 13:00

1.I ert remissyttrande anger ni att Arbetsdomstolens ställningstagande i AD 2009 
nr 36 är såväl ”ologiskt som systemvidrigt”– du får gärna förtydliga detta. 

2.  För  att  få  tillgång  till  bolagets  tjänstefordon  var  de  anställda  tvungna  att 
genomföra ett utandningsprov i en handenhet kopplad till alkoskåpet. Är detta att 
anse vara del av arbetsskyldigheten enligt avtal? Varför?

3.  Det  som  arbetstagarna  i  AD  2009  nr  36  utför,  ett  utandningsprovs  i  en 
handenhet kopplad till  ett alkoskåp är en aktiv åtgärd, och ändå jämställs den i 
domen som en passiv åtgärd som att vara lojal mot arbetsgivaren och vara aktsam 
om arbetsgivaren verktyg. Hur tror du AD resonerar här?
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4. AD konstaterar i sina domskäl att utandningsprov i handenheten kopplad till 
alkoskåpet  är  en  av  arbetsgivaren  ensidigt  utfärdad  föreskrift.  Vad  skiljer 
säkerhetsföreskrifter,  och  kontrollåtgärder  upprättade  av  arbetsgivaren  från 
arbetstagares arbetsskyldighet enligt avtal?

5. Kan säkerhetsföreskrifter,  kontrollåtgärder  vara en så pass integrerad del av 
arbetet att de utgör en tvist om arbetstagarens skyldighet enligt avtal?

6.  Vad  innebär  möjligheten  till  tolkningsföreträde  för  Er  som  facklig 
organisation? Hur används det i praktiken? Hur tror du det kommer sig att det ej 
används förut i  liknande fall  gällande integritetskänsliga  åtgärder  i  arbetslivet? 
Trodde man från facklig sida att integritetskänsliga åtgärder såsom i AD 2009 nr 
36 föll inom tolkningsföreträdet?

7. Vad innebär AD 2009 nr 36 för hur fackförbunden i framtiden kan använda sig 
av tolkningsföreträde enligt 34 § MBL? (Vad innebär domen för arbetstagarna?)

8.Om  ensidigt  upprättare  föreskrifter  utav  arbetsgivaren  ses  som  del  av 
arbetsledningsrätten men ej som en del av arbetstagarens arbetsskyldighet enligt 
avtal, vad innebär det för arbetsledningsrätten tror du?

9. Kan gränsdragningen bli  diffus mellan arbetsskyldighet enligt  avtal  och vad 
som utgör ensidigt upprättade föreskrifter av arbetsgivaren efter AD 2009 nr 36, 
och  därav  försvåra  tillämpningen  av  34  §  MBL?  (Gränsdragningsproblematik 
resultera i)

10.  Bör  tolkningsföreträde  enligt  34  §  MBL  särreglernas  gällande 
integritetskänsliga åtgärder? 

11.  Vad motiverar  att  integritetskänsliga  åtgärder  i  arbetslivet  skall  falla  inom 
fackförbundens rätt till tolkningsföreträde? 

12. Slutligen, hur trodde du utfallet i AD 2009 nr 36 skulle komma att bli och 
varför?
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Bilaga 4
Intervju med Kurt Junesjö,
Onsdag 11:e november, Telefonintervju

1.  Fackförbunden  har  reagerat  kraftigt  på  AD  2009  nr  36  som  dels  rör 
tolkningsföreträde enligt  34 § MBL, (där domstolen finner att en arbetstagares 
skyldighet att underkasta sig alkoholkontroll är en tvist om arbetstagare skyldighet 
att följa en av AG ensidigt beslutat föreskrift, och inte rör sig om en tvist gällande 
arbetsskyldighet) vad anser du om domen rent generellt?

2.  Det  som  arbetstagarna  i  AD  2009  nr  36  utför,  ett  utandningsprovs  i  en 
handenhet kopplad till  ett alkoskåp är en aktiv åtgärd, och ändå jämställs den i 
domen som en passiv åtgärd som att vara lojal mot arbetsgivaren och vara aktsam 
om arbetsgivaren verktyg. Enligt dig, håller detta resonemang varför/ varför inte? 

3 AD konstaterar i sina domskäl att  utandningsprov i handenheten kopplad till 
alkoskåpet är en av arbetsgivaren ensidigt utfärdad föreskrift. Vad kan man anta 
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skiljer säkerhetsföreskriver och kontrollåtgärder upprättade av arbetsgivaren från 
arbetstagares arbetsskyldighet enligt avtal?

4. Kan säkerhetsföreskrifter,  kontrollåtgärder  vara en så pass integrerad del av 
arbetet att de utgör en tvist om arbetstagarens skyldighet enligt avtal?

5. Vad innebär AD 2009 nr 36 för hur fackförbunden i framtiden kan använda sig 
av tolkningsföreträde enligt 34 § MBL? 

6. Vad innebär domen för arbetstagarna?

7. Vad innebär domen för arbetsledningsrätten tror du?

8. Bör integritetskänsliga åtgärder såsom alkohol och drogtkontroller falla inom 
34 § MBL? 

 

Bilaga 5
Intervju med Lars Gellner, arbetsrättsjurist, Svenskt Näringliv 
Tisdag 27:e okt, 15:00

1.  Fackförbunden  har  reagerat  kraftigt  på  AD  2009  nr  36  som  rör 
tolkningsföreträde  enligt  34  §  MBL,  då  domstolen  finner  att  en  arbetstagares 
skyldighet att underkasta sig alkoholkontroll är en tvist om arbetstagare skyldighet 
att följa en av AG ensidigt beslutat föreskrift, och inte rör sig om en tvist gällande 
arbetsskyldighet – vad anser ni på arbetsgivarsidan om domen? 

2. Hur ser ni på arbetsgivarsidan på användningen av tolkningsföreträdet enligt 34 
§ MBL, är det en önskvärd/berättigad inskränkning på arbetsledningsrätten?

3.  För  att  få  tillgång  till  bolagets  tjänstefordon  var  de  anställda  tvungna  att 
genomföra ert utandningsprov i en handenhet kopplad till alkoskåpet. Är detta att 
anse vara del av arbetsskyldighet enligt avtal? 
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4. I domen anges det alkoholkontrollen var del av ensidiga föreskrifter upprättat 
av arbetsgivaren. Finns det mer exempel på av arbetsgivaren utfärdade ensidiga 
beslutade föreskrifter?

5. Det alkoholtest som arbetstagarna i AD 2009 nr 36 utför, är en aktiv åtgärd för 
att komma åt nycklarna till sina fordon, och ändå likställs åtgärden i domen som 
en  passiv  åtgärd  som  att  vara  lojal  mot  arbetsgivaren  och  vara  aktsam  om 
arbetsgivaren verktyg. Hur tror du AD resonerar här och är det resonemang du 
anser stämmer?

6. Kan säkerhetsföreskrifter,  kontrollåtgärder  vara en så pass integrerad del av 
arbetet att de utgör en tvist om arbetstagarens skyldighet enligt avtal? 

7. Kan gränsdragningen bli  diffus mellan arbetsskyldighet enligt  avtal  och vad 
som utgör ensidigt upprättade föreskrifter av arbetsgivaren efter AD 2009 nr 36, 
och därav försvåra tillämpningen av 34 § MBL? 

8. Fackförbunden anger i sina remissyttranden (gällande SOU 2009:44) att risken 
efter AD 2009 nr 36 nu finns att arbetsgivare i praktiken i efterhand kan gå vid 
sidan av tolkningsföreträdet och förklara att just den situation som är föremål för 
tolkning gäller inte avtalet för. Hur ser du på detta?

9. Anser du att du att drogtestning avseende alkohol är integritetskränkande för en 
arbetstagare?  Tror  du att  offentligt  genomföra  alkoholtester  kan uppfattas  som 
integritetskränkande av en arbetstagare?

10. Vad motiverar att integritetskänsliga åtgärder i arbetslivet inte skall falla inom 
fackförbundens rätt till tolkningsföreträde? 

11.  Slutligen,  bör  tolkningsföreträde  enligt  34  §  MBL  särreglernas  gällande 
integritetskänsliga åtgärder?

67


