
JURIDISKA FAKULTETEN
vid Lunds universitet

Lotta Andersson

Omreglering av
anställningsförhållandet

- en undersökning av IT-företaget Cell
Networks planerade lönesänkningar

Examensarbete
20 poäng

Handledare: Professor Reinhold Fahlbeck

Arbetsrätt

Vårterminen 2003



Innehåll

SAMMANFATTNING 1

FÖRORD 2

FÖRKORTNINGAR 3

1 INLEDNING 4

1.1 Bakgrund 4

1.2 Disposition 4

1.3 Syfte och frågeställning 4

1.4 Avgränsningar och metod 5

1.5 Material 5

2 OMREGLERING AV ANSTÄLLNINGSFÖRHÅLLANDET 7

2.1 Arbetsgivarens arbetsledningsrätt 7

2.2 Förändring av arbetet 8

2.3 Anställningsskyddslagen i förhållande till omregleringsfallet 10

2.4 Omregleringsfallet i praxis 11
2.4.1 Ändring av arbetstagarens arbete 12

2.4.1.1 Arbetsuppgifter 12
2.4.1.2 Arbetsplats/Arbetstid 16

2.4.2 Ändring av vederlaget för arbetet 20
2.4.2.1 Kollektivavtalets skydd mot omregleringar på vederlagssidan 21
2.4.2.2 Det kollektiva löneskyddets tillämpningsområde 27
2.4.2.3 Anställningsskyddslagen i förhållande till omreglering på 31
vederlagssidan 31

2.5 Arbetsdomstolens tolkning av kollektivavtal 34

3. CELL NETWORK FALLET 36

4. ANALYS 38

4.1 Kollektivavtalet mellan Almega och SIF 38

4.2 Kollektivavtalet mellan Almega och akademikerförbunden 40

4.3 Sammanfattande diskussion 41



BILAGA A 43

1 Avtalets omfattning 43

2 Övergripande mål för lönebildningen 43

3  Den individuella lönen 44

4 Det individuella lönesamtalet 44

5 Den lokala löneprocessen 45

6 Förhandlingsordning 45

7 Giltighetstid 46

BILAGA B 47

1 Avtalets omfattning 47

3 Den individuella lönen 48

4 Det individuella lönesamtalet 48

5 Den lokala löneprocessen 49

6 Förhandlingsordning 49

7 Giltighetstid 50

LITTERATURFÖRTECKNING 51

Offentligt tryck 51

Litteratur 51

Artiklar 51
Artiklar i Dagens Nyheter 52
Artiklar i Svenska Dagbladet 52

Övriga källor 52

RÄTTSFALLSFÖRTECKNING 53



1

Sammanfattning
Personalen på IT-företaget Cell Network informeras under hösten år 2002
om att samtliga anställda skulle komma att sägas upp för att sedan
återanställas till lägre lön. De arbetstagare som inte accepterade erbjudandet
skulle bli utan arbete. Åtgärden var en del av ett besparingsprogram som
enligt Cell Network skulle sänka de årliga kostnaderna med 100 miljoner
kronor. Skälet var att företaget ville undvika uppsägningar.
Besparingsåtgärden motiverades med att löneläget i branschen var alldeles
för högt för att vara hållbart. 

Syftet med denna uppsats är att med utgångspunkt i problematiken kring
Cell Network undersöka hur omfattande skyddet för utgående lön i
kollektivavtalet respektive anställningsskyddslagen är. Utredningen har
gjorts utifrån de två lönebildningsavtal som Cell Network var bundet av
under den aktuella perioden. Jag har i min analys sökt klargöra om dessa
avtal eller anställningsskyddslagen hindrar Cell Network från att sänka de
anställdas löner. Konklusionen kan sammanfattas med att det
lönebildningsavtal som upprättats mellan Almega och SIF inte ger
arbetsgivaren någon möjlighet att sänka de utgående lönerna. Avtalet tar
visserligen sin utgångspunkt i individuell och differentierad lönesättning,
men stadgar dock en förpliktelse för arbetsgivaren att öka lönesumman med
ett visst belopp varje år. Denna garanterade löneökning innebär en
skyldighet för arbetsgivaren att under avtalsperioden upprätthålla den
uppnådda förtjänstnivån. Avtalet innehåller inte heller någon bestämmelse
som medför att de uppnådda lönerna kan frångås under avtalsperioden. 

När det gäller det avtal som upprättats mellan Almega och
akademikerförbunden skiljer sig detta avtal från det ovan anförda. Hela
lönebildningen avgörs här på lokal nivå. Avtalet innehåller inte någon
centralt reglerad löneökning för de anställda. Detta medför att arbetstagaren
inte skyddas av den lönesänkningsspärr som kollektivavtal kan innehålla.
Cell Networks åsyftade lönesänkningar strider alltså inte mot detta avtal.
Inte heller anställningsskyddslagen kan erbjuda de anställda något skydd i
denna situation. Anställningsskyddslagen skyddar nämligen inte
vederlagssidan av anställningsförhållandet när lönesänkningen tar sin
utgångspunkt i en arbetsbristsituation. Cell Network kan alltså med hjälp av
arbetsbristrekvisitet företa  kollektiva lönesänkningar som inte strider mot
anställningsskyddslagens bestämmelser.
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1 Inledning

1.1 Bakgrund

Den 30 augusti 2002 informerades personalen på IT-företaget Cell Network
om att samtliga anställda skulle komma att sägas upp för att sedan
återanställas till lägre lön. De arbetstagare som inte accepterade erbjudandet
skulle bli utan arbete. Åtgärden var en del av ett besparingsprogram som
enligt Cell Network skulle sänka de årliga kostnaderna med 100 miljoner
kronor. Skälet var att företaget ville undvika uppsägningar.
Besparingsåtgärden motiverades med att löneläget i branschen var alldeles
för högt för att vara hållbart. De inblandade fackförbunden accepterade inte
Cell Networks planerade åtgärd. En kollektiv handling som syftar till sänkta
lönekostnader strider enligt förbunden både mot kollektivavtal och
anställningsskyddslagen.1

1.2 Disposition 

Uppsatsen är indelad i en teoretisk, en praktisk och en analytisk del.
Uppsatsens teoretiska del inleds med en allmän redogörelse för vilka
förändringar arbetsgivaren kan genomföra inom ramen för anställningen. I
anslutning till detta behandlas också anställningsskyddslagens relation till en
omreglering av en bestående anställning. Den teoretiska delen fortsätter
sedan med en undersökning av Arbetsdomstolens praxis på området. Denna
undersökning delas in i ett avsnitt angående själva arbetet och ett avsnitt
angående vederlaget för utfört arbete. Denna teoretiska del utgör grunden för
uppsatsens fortsatta diskussion. I uppsatsens tredje kapitel redogörs för
förhållandena kring IT-företaget Cell Networks planerade lönesänkningar.
Detta fall utgör underlag för uppsatsens problematisering av vilka
förändringar som arbetsgivaren kan företa som ett led i sin
arbetsledningsrätt. I det avslutande kapitlet möts andra kapitlets teoretiska
redogörelse för rättsläget och tredje kapitlets problematisering i en analys. 

1.3 Syfte och frågeställning

Syftet med uppsatsen är att med utgångspunkt i problematiken kring Cell
Network undersöka vilka förändringar arbetsgivaren kan genomföra inom
ramen för anställningen. Undersökningens fokus vilar därför på
vederlagssidan av anställningsavtalet. 

                                                
1 Lag (1982:80) om anställningsskydd.
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Frågeställningen har jag formulerat enligt följande: Hur omfattande är
skyddet för utgående lön i kollektivavtalet respektive
anställningsskyddslagen?

1.4 Avgränsningar och metod

Inledningsvis skall det framhållas att jag trots uppsatsens begränsade
frågeställnig valt att göra en presentation av hela omregleringsområdet. Att
enbart koncentrera uppsatsens teoretiska del till en undersökning av
omreglering på vederlagssidan hade inskränkt läsarens förståelse för
omregleringsproblematiken. Undersökningen av omregleringssituationen på
själva arbetssidan har dock begränsats. Antalet rättsfall på detta område är
en konsekvens av avsnittets begränsade betydelse för uppsatsens
frågeställning. Rättsfallen utgör här inte på något sätt en uttömmande
uppräkning av för avsnittet aktuella fall. Urvalet av rättsfall har varit
strategiskt. Det har gjorts utifrån en ambition att hitta rättsfall där domstolen
för en utförlig argumentation om hur omfattande förändringar som får
företas inom ett anställningsförhållande. Det ovan anförda avser även
avsnittet angående det kollektiva löneskyddets tillämpningsområde.

I min presentation har jag valt att helt bortse från reglerna i
medbestämmandelagen2, enligt vilken arbetsgivaren bland annat är skyldig
att förhandla före viktigare förändring av anställningsförhållandena.
Uppsatsen gör alltså inget anspråk på att vara en komplett redogörelse för
möjliga infallsvinklar angående arbetsgivarens möjligheter att förändra
anställningen.

För uppsatsen har sedvanlig juridisk rättsdogmatisk metod använts.

1.5 Material

I min framställning har jag använt mig av litteratur, riksdagstryck, artiklar
och rättsfall enligt källförteckningen. På grund av att någon allmän reglering
genom lagstiftning inte finns på omregleringsområdet har Arbetsdomstolens
praxis varit av stor vikt i uppsatsens teoretiska del. Jag har i denna del av
uppsatsen även förlitat mig på andrahandmaterial som underlag för min
redogörelse. Detta material består av juridisk litteratur och är i uppsatsens
inledande avsnitt främst författat av Reinhold Fahlbeck, Lars Lunning och
Folke Schmidt. Uppsatsens teoretiska tyngdpunkt vilar på avsnittet som
behandlar förändringar av arbetstagarens vederlag. Detta avsnitt bygger
framför allt på advokaten Sten Åke Zethraeus arbetsrättsliga uppsats
Omplacering och annan omreglering av avställningsvillkoren i Lag &
Avtals skriftserie och Erik Danhards artikel i Festskrift till Hans Stark
Kollektivavtalet – ett löneregleringsinstrument med fyra dimensioner. Även

                                                
2 Lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet. 
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Jonas Malmbergs akademiska avhandling Anställningsavtalet och Anders
Victorins akademiska avhandling Lönenormering genom kollektivavtal har
givit värdefull information till uppsatsens teoretiska del.

Tredje kapitlets framställning av situationen kring Cell Networks planerade
lönesänkningar bygger dels på artiklar ur Dagens Nyheter och Svenska
Dagbladet, dels på kollektivavtalen som Cell Network var bundet av under
den avsedda perioden. 
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2 Omreglering av
anställningsförhållandet

2.1 Arbetsgivarens arbetsledningsrätt

Arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbetet är grundläggande inom
arbetsrätten. Tanken bakom maktstrukturen på arbetsplatsen är att den som
satsar sitt kapital och därmed står för riskerna också är den som beslutar i
frågor angående kapitalet. Rätten att leda och fördela arbetet är alltså ett
utflöde av äganderätten till företaget. Arbetsgivarens arbetsledningsrätt
brukar populärt betecknas som ”§ 32-befogenheterna” efter bestämmelsen i
just § 323 i Svenska Arbetsgivarföreningens (SAF:s) stadgar. I början av
1930-talet förklarade Arbetsdomstolen att arbetsledningsrätten utgjorde en
allmän rättsgrundsats, även utan stöd i kollektivavtal. I praktiken hade
emellertid arbetsgivaren redan innan ett avtalsmässigt stöd för sina § 32-
befogenheter. Landsorganisationen i Sverige (LO) hade nämligen genom
Decemberkompromissen 1906 tvingats acceptera arbetsgivarens
befogenheter.4 

Arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbetet innebär i realiteten att det är
arbetsgivaren som bestämmer vilket arbete som arbetstagaren skall utföra.
Arbetstagaren styrs av sin arbetsskyldighet gentemot arbetsgivaren. Om
denna skyldighet inte uppmärksammas av arbetstagaren kan en uppsägning
på grund av arbetsvägran vara berättigad. Arbetsledningsrätten kan dock inte
utövas helt oinskränkt, den begränsas ofta av anställningsavtalets innehåll.
Detta avtal innehåller både uttryckliga och tysta förbehåll som bestäms av
lag, kollektivavtal och det personliga avtalet.5

Arbetstagarens arbetsskyldighet bestäms i första hand av det personliga
avtalet. De arbetsuppgifter som parterna eventuellt har enats om vid
anställningens ingång anges här. Att parterna preciserar arbetstagarens
arbetsskyldighet i det personliga avtalet är dock mycket ovanligt på den
privata sektorn. I de flesta fall anges arbetsuppgifterna inte alls eller i
mycket allmänna ordalag. Även om arbetstagaren anställs för en specifik
arbetsuppgift är detta i de allra flesta fall inte juridiskt avgörande för
arbetsskyldighetens omfattning.6

Det personliga avtalet villkoras även av så kallade dolda klausuler. Dessa
klausuler utgörs främst av regler som vuxit fram genom sedvänja och senare
antagits av Arbetsdomstolen i domen AD 1929:29, därav uttrycket 29:29-

                                                
3 Tidigare § 23.
4 Fahlbeck s. 40 f.
5 Schmidt s. 224 f.
6 Fahlbeck s. 209 f.
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principerna. I domen fastställdes att arbetstagaren är skyldig att utföra det
arbete som står i naturligt samband med arbetsgivarens verksamhetsområde,
under förutsättning att arbetet faller inom arbetstagarens allmänna
yrkeskvalifikationer. Att det personliga avtalet saknar en uttrycklig reglering
av arbetstagarens arbetsskyldighet medför alltså inte att arbetsgivaren fritt
kan bestämma över arbetstagarens arbetsuppgifter. 7

29:29-principerna är tillämpliga på både arbetar- och tjänstemannaområdet.
Utfallet av tillämpligheten ter sig dock olika i de båda fallen. Arbetarna har
traditionellt en långtgående arbetsskyldighet som följer gränserna för
kollektivavtalet. Faller arbetsuppgiften under kollektivavtalet och har
arbetstagaren de allmänna yrkeskvalifikationer som krävs för att utföra den,
är det också arbetstagarens skyldighet att göra så. Tjänstemännens
befattningsgränser är däremot ofta snävare och mer markerade. En
anställning för just en specifik tjänsteförteckning inskränker principernas
vidsträckta tillämpningsområde. Detta synes gälla i ökad utsträckning ju
högre befattning tjänstemannen har.8 

2.2 Förändring av arbetet

Centralt i resonemanget om arbetsskyldighetens omfattning är att dra
gränsen för vilka förändringar som arbetsgivaren rättsligt sett får besluta om
ensam. Som en del av sin arbetsledningsrätt kan arbetsgivaren ensidigt ändra
arbetstagarens arbete inom ramen för anställningsavtalet. Det är då fråga om
arbete som arbetstagaren enligt avtalet är skyldig att utföra. Är det däremot
en förändring av arbetet som ligger utanför arbetstagarens arbetsskyldighet
betraktas åtgärden som ett skiljande från anställningen.9

Reinhold Fahlbeck, professor i arbetsrätt vid Lunds universitet, skiljer i sin
bok Praktisk arbetsrätt på tre olika sorters förändringar av en arbetstagares
arbetsuppgifter. Omflyttning är den minst ingripande formen. Den avser en
mindre förändring av arbetstagarens arbetsuppgifter och är av tillfällig
karaktär. Denna förändring faller inom 29:29-principen och är alltså en del
av arbetsgivarens § 32-befogenheter, om inte lag eller avtal stadgar
annorlunda.10

Omplacering är den andra av de tre förändringsformerna. En omplacering av
en arbetstagare innebär, till skillnad från en omflyttning, en varaktig
förändring av arbetstagarens arbetsuppgifter. Fahlbeck delar in
omplaceringen i två olika former, den normala och den särskilt ingripande.
Den normala formen av omplacering kan arbetsgivaren företa utan att
anställningsavtalet anses förändrat, om inte lag eller avtal motsätter sig
detta. När det däremot gäller den särskilt ingripande formen av omplacering
                                                
7 Fahlbeck s. 210.
8 Victorin (1979) s. 677 ff. Se mer om detta i kap. 2.4.1.
9 Malmberg s. 247 f.
10 Fahlbeck s. 213 ff.
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är det inte lika säkert att denna kan företas som en självklar del av
arbetsgivarens arbetsledningsrätt. Denna form avser en så omfattande
förändring av arbetstagarens arbetssituation att den av arbetstagaren kan
uppfattas som en ny anställning.11 

I AD 1978 nr 89, det så kallade ”bastubadarmålet”, anförde
Arbetsdomstolen för första gången att ett beslut rörande omplacering i vissa
undantagsfall skulle kunna ifrågasättas ur rättslig synpunkt. Domstolen
ansåg att en omplacering som fått särskilt ingripande verkningar för
arbetstagaren inte skulle vara möjlig för arbetsgivaren att genomföra utan att
det fanns godtagbara skäl för åtgärden.12 Domen utgör en begränsning av
arbetsgivarens traditionellt vidsträckta arbetsledningsbefogenheter. I
normalfallet kan ett beslut inom § 32-området inte ifrågasättas på rättslig
väg.13 Efter bastubadarmålet har uttrycket omplacering inte någon given
rättslig innebörd. 

Att det finns godtagbara skäl för att omplacera en arbetstagare är inte
jämförbart med att en uppsägning är sakligt grundad enligt 7 § första stycket
anställningsskyddslagen. Att någon hjälp i bedömningen av
omplaceringssituationen inte står att finna i ovan anförda lagrum beror på att
uppsägning är en mer genomgripande åtgärd än omplacering. Vad som anses
vara godtagbara skäl för en särskilt ingripande omplacering har ännu inte
klargjorts närmare i Arbetsdomstolens praxis. 14 

Den tredje och mest omfattande förändringsformen är omreglering. En
omreglering av en arbetstagares arbetsuppgifter innebär så genomgripande
förändringar för arbetstagaren att en ny anställning uppstår. Var gränsen går
mellan en omplacering och en omreglering bestäms av hur omfattande
förändringar som arbetstagaren utsätts för.15 Bedömningen av om
arbetstagaren i realiteten fått en ny anställning skall göras på grundval av
arbetstagarens enskilda anställningsavtal och eventuellt tillämpligt
kollektivavtal.16

Omreglering är en förändring  som inte kan företas ensidigt av
arbetsgivaren. Den är för omfattande för att falla in under den
arbetsskyldighet som 29:29-principerna anger. Att den ena parten i ett
avtalsförhållande inte kan förändra avtalsvillkoren mellan parterna följer av
allmänna avtalsrättsliga regler. Vid anställningsavtal gäller, liksom vid
övriga avtal, att en överenskommelse med motparten är en förutsättning
innan en förändring av avtalets innehåll kan företas. Eftersom en ny

                                                
11 Fahlbeck s. 213 ff.
12 AD 1978 nr 89.
13 AD 1981 nr 6.
14 Fahlbeck s. 214.
15 Fahlbeck s.213 ff.
16 AD 2002 nr 89.
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anställning uppkommer i omregleringsfallet ter sig krav på samtycke från
arbetstagaren som någonting självklart.17 

2.3 Anställningsskyddslagen i förhållande till
omregleringsfallet

I början av 1970-talet tillsattes den Åmanska utredningen med uppdraget att
utforma en anställningsskyddslag. Under lagstiftningsarbetet markerades
tydligt att lagens avsikt endast var att ge ett skydd för själva anställningen.
Det var aldrig den Åmanska utredningens intention att åstadkomma en
fullständig reglering av anställningsavtalet. Det var alltså inte tänkt att
anställningsskyddslagen skulle omfatta en omreglering av villkoren för en
bestående anställning.18

Enligt anställningsskyddslagens förarbeten berörs inte sådan uppsägning
som inte avser att anställningsförhållandet skall upphöra av
anställningsskyddslagens regler.19 I propositionen anför departementschefen
att ”lagförslaget inte gäller sådan uppsägning som avser omreglering av
anställningsvillkor”.20 Ett anställningsförhållande kan alltså inte komma att
upphöra genom en omregleringsåtgärd. Om arbetsgivaren inte kan komma
överens med arbetstagaren om förändring i anställningsvillkoren, får
arbetsgivaren säga upp avtalet på nytt. Vid denna uppsägning blir
anställningsskyddslagens regler om varsel, uppsägningstid och
uppsägningens form tillämpliga.21 

Efter departementschefens uttalande i förarbetena till
anställningsskyddslagen fanns en osäkerhet i rättstillämpningen. Det var
oklart hur omregleringsfallet skulle relateras till anställningsskyddslagen.
Arbetsdomstolen gjorde i AD 1978 nr 68 ett försök till förtydligande av
rättsläget. Domstolen angav här på vilka olika sätt initiativ till en förändring
av anställningsavtalet kan tas. Ett sätt är att den part som vill få till stånd en
förändring gör motparten uppmärksam på detta genom att säga upp
anställningsavtalet för omreglering. Detta innebär inte att en uppsägning
kommer att företas om en överenskommelse inte uppnås. Uppsägningen är i
själva verket endast en markering från den part som initierat förändringen.
En sådan uppsägning för omreglering omfattas inte av
anställningsskyddslagen. Uppsägningen medför inte heller några
rättsverkningar i övrigt. Det andra sätt som domstolen anger i domen är att
initiativtagaren till förändringen lägger fram ett förslag till ändring i
anställningsvillkoren, som sedan diskuteras mellan parterna i
anställningsavtalet. Om en överenskommelse om förändring av
anställningsvillkoren inte kan uppnås får den part som initierat förändringen
                                                
17 Fahlbeck s. 214.
18 Lunning s. 118 f.
19 SOU 1973:7 s. 145.
20 Prop 1973:129 s. 238.
21 Zethraeus s. 3.
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säga upp avtalet till upphörande. Det är alltså inte längre frågan om en
”uppsägning för omreglering” utan en uppsägning med syfte att bringa
anställningen till upphörande.22 

Anställningsskyddslagen har likväl fått betydelse i många fall då
anställningsavtal skall förändras. Oaktat att omregleringsfallet formellt sett
faller utanför anställningsskyddslagens tillämpningsområde, har omreglering
av anställningsvillkor inordnats i rättstillämpningen under
anställningsskyddslagens bestämmelser. De rättsgrundsatser som har
utformats på omregleringsområdet har antagits med
anställningsskyddslagen som riktmärke.23 

Dåvarande docent Anders Victorin skrev i Svensk Juristtidning år 1979 som
en kommentar till anställningsskyddslagen att ”det värdefulla i
anställningsskyddet inte består i rätten till den nakna anställningen på snart
sagt vilka villkor som helst. Kvaliteten i anställningsskyddet är beroende av
hur stora krav som kan ställas på skälig behandling och skäliga villkor för
fortsatt anställning.”24 Det var precis detta som kom fram vid tillämpningen
av anställningsskyddslagen. Att särskilja själva anställningen från kvaliteten
på anställningen visade sig inte vara så lyckat. I tillämpningen av lagen
uppkom situationer som inte enbart hade med själva anställningsskyddet att
göra. Arbetsdomstolen kom då, i brist på allmänna rättsgrundsatser på detta
område, att tillämpa anställningsskyddslagen trots de gjorda reservationerna
under lagstiftningsarbetet.25 

2.4 Omregleringsfallet i praxis

Anställningsavtalet reglerar i huvudsak två prestationer, arbetet och
utbetalningen av vederlaget26 för detta. Arbetstagaren utför arbetet och
arbetsgivaren tillhandahåller vederlaget för arbetet. En förändring av
anställningsavtalet avser antingen arbetstagarens arbetsskyldighet,
arbetsgivarens vederlagsskyldighet eller en kombination av de båda.27 Hur
omfattande förändringar som får företas är inte givet. Arbetsledningsrätten
utgör visserligen en allmän rättsgrundsats men den saknar betydelse för
frågan om de båda prestationernas egentliga omfattning. Någon allmän
reglering genom lagstiftning finns inte på området. Avgörande för frågan är
istället hur gränsen har dragits i Arbetsdomstolens praxis. 

Arbetsdomstolen har i sina avgöranden urskiljt i huvudsak tre olika
frågeställningar avseende arbetstagaren arbetsskyldighet. För det första vilka
arbetsuppgifter en arbetstagare är skyldig att utföra, för det andra när

                                                
22 AD 1978 nr 68.
23 Lunning s. 119.
24 Victorin (1979) s. 694.
25 Lunning s. 118 f.
26 Med vederlag avses i huvudsak lön och annan ersättning för utfört arbete.
27 Zethraeus s. 3.
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arbetstagaren är skyldig att utföra arbetsuppgifterna och för det tredje var
arbetstagaren är skyldig att utföra arbetsuppgifterna.28 

2.4.1 Ändring av arbetstagarens arbete

2.4.1.1 Arbetsuppgifter

Jag har tidigare i arbetet behandlat de grundläggande ramarna för
arbetsgivarens arbetsledningsrätt och arbetstagarens arbetsskyldighet.29 Av
denna framställning framgår det att arbetstagarens arbetsskyldighet i första
hand bestäms av det personliga avtalet. I brist på en uttrycklig reglering av
arbetsskyldigheten i det enskilda avtalet är arbetstagaren dock skyldig att
utföra det arbete som står i naturligt samband med arbetsgivarens
verksamhetsområde, om arbetet faller inom arbetstagarens allmänna
yrkeskvalifikationer.

På SAF/LO-området har 29:29-principen fått stor praktisk betydelse.
Arbetstagaren anställs för att utföra de arbetsuppgifter som omfattas av det
tillämpliga kollektivavtalet. Inom detta område är det ovanligt att olika slags
arbetsuppgifter anknyts till en särskild befattning. Detta innebär att en
omplacering på arbetsplatsen inom kollektivavtalets ram normalt inte
påverkar arbetstagarens anställning.30 I AD 1978 nr 89 menar domstolen att
arbetstagaren till och med kan omplaceras till sådana arbetsuppgifter som
faller utanför arbetstagarens individuella arbetsskyldighet utan att
anställningsförhållandet förändras. I denna situation har dock ett avtalsbrott
begåtts från arbetsgivarens sida.31 

Arbetsgivarens starka ställning i förhållande till arbetarna har alltmer
framstått som otidsenlig i förhållande till de värderingar som gör sig
gällande i anställningsskyddslagen och medbestämmandelagen. Den
förändrade mentaliteten har på senare tid kommit att inskränka arbetarnas
vidsträckta arbetsskyldighet.32 Arbetarnas situation kommer enligt Jonas
Malmbergs avhandling Anställningsavtalet alltmer att närma sig den mera
begränsade arbetsskyldighet som gäller för offentliganställda och
privattjänstemän.33

När det gäller privattjänstemannens arbetsskyldighet skiljer sig den i
praktiken ofta från arbetarens. Den mest påtagliga skillnaden är att
tjänstemannen ofta är knuten till viss befattning eller till vissa

                                                
28 Fahlbeck s. 209. 
29 Se om detta i avsnitt 2.1.
30 Zethraeus s. 5.
31 AD 1978 nr 89. 
32Arbetsdomstolen gav exempelvis i AD 1978 nr 89 uttryck för dessa värderingar genom att
göra en inskränkning i arbetsgivarens rätt att ändra anställningsförhållandena för arbetare.
Se mer om detta rättsfallet i kap. 2.2. 
33 Malmberg s. 261.
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arbetsuppgifter. Detta innebär att arbetsgivaren inte kan omplacera
tjänstemannen i samma utsträckning som arbetaren. Malmberg menar att det
inte finns något rättsfall där möjligheten att omplacera en tjänsteman ställs
på sin spets. Ett i sammanhanget intressant fall är dock AD 1978 nr 161,
vari Arbetsdomstolen gör en bedömning av tjänstemannens individuella
arbetsskyldighet.34 

Rolf Månsson har sedan en längre tid tillbaka arbetat som bilförsäljare för
Aktiebolaget Verdexa. De senaste åren har Månssons försäljningsresultat
kontinuerligt försämrats i jämförelse med bolagets övriga försäljare. Månsson
uppnår nu endast ett resultat som motsvarar omkring 50 procent av det
genomsnittliga försäljningsresultatet. Bolagets företrädare är bekymrade över
Månssons dåliga försäljningsresultat och har därför försökt hjälpa honom på olika
sätt att förbättra det. Eftersom försäljningsresultatet inte förbättrats anser bolaget
att en omprövning av Månssons befattning som säljare är nödvändig. Bolaget
uppger att det inte i och för sig har något emot Månsson och gärna vill behålla
honom i sin tjänst, men på en annan befattning än som försäljare. Bolaget har
under en tremånadersperiod lämnat fem olika erbjudanden till Månsson om andra
anställningar inom bolagets verksamhet. Erbjudandena har dels avsett en tjänst
som fastighetsskötare och lokalvårdare, dels fyra tjänster som kontorist. Månsson
har inte accepterat något av de lämnade erbjudandena.35 

Arbetstagarsidan gör gällande att Månsson enligt sitt anställningskontrakt är
anställd som bilförsäljare och inte utan vidare kan omplaceras till de erbjudna
befattningarna. Tjänsten som fastighetsskötare och lokalvårdare omfattas inte av
Månssons kollektivavtal och är därför inte ett godtagbart alternativ till
bilförsäljningstjänsten. Arbete som kontorist omfattas dock av kollektivavtalet.
Enligt Månsson skiljer sig detta stillasittande kontorsarbete väsentligen från det
fria arbetet som bilförsäljare. Arbetsgivarparten menar att Månssons
anställningsvillkor inte skulle ha försämrats vid en omplacering till
kontoristtjänst.36

Arbetsdomstolen kommer till slutsatsen att bolaget inte har haft fog för att försöka
få till stånd en sådan ändring av Månssons anställningsvillkor. Om bolaget vill
ändra Månssons anställningsvillkor i den omfattningen som det gör gällande i
målet, kan det åstadkommas endast i den formen att bolaget säger upp Månssons
anställning till upphörande. Vid uppsägningen av bilförsäljningstjänsten står det
sedan bolaget fritt att lämna ett erbjudande till Månsson om en anställning som
kontorist. Vid en sådan uppsägning blir dock anställningsskyddslagens regler
gällande.37

Kollektivavtalets tillämpningsområde utgör de yttersta gränserna för
tjänstemännens arbetsskyldighet. Arbetsgivaren kan emellertid inte utgå från
att tjänstemannen är skyldig att utföra allt arbete inom kollektivavtalets
område. Tjänstemannen är exempelvis inte skyldig att acceptera
arbetsuppgifter som förändrar anställningens karaktär.38 Arbetsdomstolen
                                                
34 Malmberg s. 268.
35 AD 1978 nr 161.
36 AD 1978 nr 161.
37 AD 1978 nr 161.
38 Zethraeus s. 6.
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menar i AD 1978 nr 161 att arbetsgivarens omplacering av Månsson från
försäljare till kontorsarbete utgjorde en förändring av sådan omfattning att
Månsson inte var skyldig att underkasta sig den. Arbetsdomstolen gjorde
den bedömningen trots att kontorsarbetet omfattades av det för Månsson
giltiga kollektivavtalet. 

Oftast är tjänstebegreppet väldefinierat inom den offentliga sektorn.
Advokaten Sten Åke Zethraeus skriver i sin arbetsrättsliga uppsats
Omplacering och annan omreglering av anställningsvillkoren att
omplaceringsmöjligheterna för offentliganställda tjänstemän som är knutna
till vissa arbetsuppgifter och viss enhet är begränsade. Enligt äldre tiders
regleringar var emellertid en statligt39 eller en kommunalt40 anställd
tjänsteman skyldig att acceptera förändringar i tjänstgöringen som inte i
grunden ändrade tjänstens beskaffenhet. Zethraeus anser att dessa äldre
bestämmelser fortfarande är av betydelse vid bedömning av tjänstemannens
arbetsskyldighet. Bestämmelserna utgör nu allmänna principer på det
offentliga arbetsskyldighetsområdet. Arbetsgivaren har, enligt Zethraeus,
alltid en viss möjlighet att förändra tjänstemannens arbetsuppgifter trots det
begränsade omplaceringsutrymme som en väldefinierad tjänst ger.
Arbetsgivarens befogenhet att ändra arbetsuppgifter är dock inte så
långtgående att förändringen får resultera i att tjänstemannen i realiteten får
en ny tjänst. 

Ett illustrativt rättsfall när det gäller Arbetsdomstolens bedömning av den
offentliganställde tjänstemannens arbetsskyldighet är AD 1983 nr 105.41 

Lars Bergstrand förordnades 1967 att vara expeditionschef/rättschef i
handelsdepartementet. Femton år senare fattade Regeringen beslutet att Bergstrand
under sin fortsatta tjänstgöring i departementet skulle vara befriad från de göromål
som tillkom honom som expeditionschef/rättschef. Istället skulle Bergstrand
biträda med de uppgifter som departementschefen bestämde. Denna förändring av
Bergstrands arbetsuppgifter utfördes mot hans vilja.42

Arbetsdomstolen börjar utredningen av Regeringens handlande med att konstatera
att det inte längre föreligger några lagbestämmelser om statstjänstemäns
arbetsskyldighet. Denna fråga hör till det avtalsfria området. Kollektivavtalet på
det statliga området innehåller emellertid inte några bestämmelser i saken.
Rättsläget bestäms därför av allmänna rättsgrundsatser. Därför blir
bestämmelserna på den privata arbetsmarknaden av särskilt intresse.43 

Arbetsdomstolen anser att Bergstrands tjänst som expeditionschef/rättschef är en
mycket kvalificerad tjänst. Att ändra denna tjänst till att biträda
departementschefen är otvivelaktigt av den karaktären att Bergstrand skilts från
arbetsuppgifterna som expeditionschef/rättschef. Arbetsdomstolen anser det också

                                                
39 Se statstjänstemannalagen (1965:274).
40 Se kommunaltjänstemannastadgan.
41 Zethraeus s. 6.
42 AD 1983 nr 105.
43 AD 1983 nr 105.
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vara av betydelse att förändringen av Bergstrands arbetsuppgifter vidtogs av
personliga skäl och inte motiverades av en organisationsförändring eller
liknande.44 

Arbetsdomstolen finner att förändringen innebar att Bergstrand skildes från
tjänsten som expeditionschef/rättschef och istället erhöll en annan tjänst. Denna
förändring är Bergstrand inte skyldig att acceptera mot sin vilja.45 

Arbetsdomstolen konstaterar i inledningsskedet av målet att statstjänstemäns
arbetsskyldighet hör till det avtalsfria området. När statstjänstemannalagen
upphörde upphävdes tidigare bestämmelser om arbetsskyldigheten för de
offentligt anställda tjänstemännen. Frågan om arbetsskyldigheten för
tjänstemännen kom då att inordnas under det avtalsfria området. I
förarbetena till lagen om offentlig anställning46 uttalade departementschefen
att arbetstagaren är skyldig att utföra det arbete som fastställs i det enskilda
anställningsavtalet. Dessutom anses arbetstagaren vara ”skyldig att utföra
även annat arbete som står i naturligt samband med arbetsgivarens
verksamhet och som kan anses falla inom arbetstagarens allmänna
yrkeskvalifikationer”.47 Införandet av ovannämnda lag innebar alltså att
arbetsskyldigheten även för de offentligt anställda kunde regleras i
kollektivavtal eller det personliga avtalet. Någon reglering av
arbetsskyldigheten i kollektivavtal har i praktiken dock inte kommit till
stånd för den statliga sektorn.48 Arbetsdomstolen kan inte heller i AD 1983
nr 105 göra sin bedömning av arbetstagarens arbetsskyldighet utifrån
kollektivavtalets bestämmelser. Bedömningen tar istället sin utgångspunkt i
allmänna rättsgrundsatser.

I AD 1983 nr 105 gör domstolen den bedömning att Bergstrand skilts från
sin tjänst som expeditionschef/rättschef då han tilldelats de nya
arbetsuppgifterna. Arbetsdomstolen betonar i sin dom att Bergstrands tjänst
som expeditionschef/rättschef är en mycket kvalificerad tjänst. Anledningen
till att detta betonas av domstolen är att kvalificerade tjänster inskränker
arbetsskyldigheten för arbetstagaren. Detta gäller i ökad utsträckning ju
högre befattning tjänstemannen har. En arbetstagare i chefsposition kan i
princip inte bli ifråntagen denna ställning utan att det betraktas som ett
skiljande från tjänsten. Att kvalificerade tjänster inskränker möjligheten för
arbetsgivaren att omplacera arbetstagaren gäller både på det privaträttsliga
och på det offentligrättsliga området.49 

Arbetsgivarens begränsade möjlighet att omplacera en arbetstagare i
chefsposition framgår även av AD 1983 nr 174.

                                                
44 AD 1983 nr 105.
45 AD 1983 nr 105.
46 Lag (1976:600) om offentlig anställning
47 Prop 1975/76:105 bilaga 2 s. 214. Jmf. även AD 1929 nr 29.
48 Malmberg s. 266 ff.
49 Se tex. Zethraeus s. 6 och Malmberg s. 267.
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Nils H. arbetade som brandchef i Uddevalla kommun. Efter sju års anställning
beslutade kommunen att Nils skulle omplaceras till en nyinrättad befattning som
kommunintendent. Omplaceringen motiverades av att Nils handlande inte stämde
överens med vad som kan förväntas av en skicklig yrkesman. Kommunen menade
att bland annat Nils samarbetsproblem med den egna personalen har lett till en
ohållbar situation som omöjliggjorde att Nils fortsatte som chef för brandförsvaret.
De arbetsuppgifter som Nils kommer att utföra som kommunintendent ligger inom
Nils allmänna yrkeskvalifikationer. Kommunen anser att Nils har skyldighet att
utföra dessa nya uppgifter både enligt kollektivavtalet och enligt sitt enskilda
anställningsavtal. Därför kan kommunen i egenskap av Nils arbetsgivare ensidigt
företa ändringen av Nils arbetsuppgifter. CivilingenjörsFörbundet gör i sin tur
gällande att omplaceringsbeslutet innebär att Nils inte bara skilts från sin
befattning utan också från sitt yrkesmässiga fackområde.50 

Arbetsdomstolen konstaterar att Nils har en mycket speciell ställning som
brandchef. En brandchef uppträder i vissa fall som myndighet och har
arbetsuppgifter som är reglerade i författning. På det sättet är det i vissa avseenden
en självständig tjänst som inte kan påverkas av kommunen. Nils kan även i
egenskap av brandchef komma att stå som motpart till sin egen arbetsgivare.
Tjänsten innebär också yttersta ansvaret för räddningstjänsten och befäl över ett
antal anställda. Vad den nyinrättade tjänsten som kommunintendent innebär är inte
fastställt. Förslagsvis kommer den att bestå av arbetsuppgifter som exempelvis
utredningsarbete och planering av skyddsrum. Något chefskap förekommer inte i
tjänsten. Även om de båda tjänsterna har vissa liknande arbetsuppgifter råder det
enligt Arbetsdomstolens mening inte någon tvekan om att förflyttningen av Nils
till kommunintendentstjänsten är detsamma som att han skilts från sin anställning
som brandchef.51

Resonemanget som Arbetsdomstolen för i AD 1983 nr 68 visar tydligt att ju
mer kvalificerad en arbetstagare är desto högre krav kan denne ställa på att
få behålla sina ursprungliga arbetsuppgifter. Att en arbetstagare med
arbetsledande ställning omplaceras till en tjänst där någon arbetsledande
uppgift inte finns talar enligt Arbetsdomstolens praxis för att arbetstagaren
skilts från sin ursprungliga anställning. Arbetsdomstolen pekar i AD 1983 nr
174 just på brandchefens mycket speciella ställning. Att tjänsten innebär
yttersta ansvaret för räddningstjänsten och befäl över ett sextiotal anställda
läggs till grund för domstolens bedömning av om omplaceringen till
kommunintendent är det samma som ett skiljande från anställningen som
brandchef.52 

2.4.1.2 Arbetsplats/Arbetstid

Då arbetsgivare och arbetstagare har avtalat om var arbetet skall utföras är
det detta avtal som i första hand bestämmer arbetsskyldighetens geografiska
omfattning. Någon sådan uttrycklig överenskommelse förekommer dock

                                                
50 AD 1983 nr 174.
51 AD 1983 nr 174.
52 Se tex. Zethraeus s. 6 och Malmberg s. 267.
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sällan i praktiken.53 Arbetsgivarens befogenhet att omplacera arbetstagaren i
geografiskt avseende regleras inte i lag. Kollektivavtalet ger i regel inte
heller någon ledning beträffande arbetsskyldigheten i detta avseende. Till
skillnad från den generella kollektivavtalsreglering54 som finns avseende
förändringar av arbetsuppgifter, finns inte någon utfyllande
kollektivavtalsregel vad gäller arbetsskyldighetens geografiska omfattning.
När någon uttrycklig reglering varken finns att hämta i gällande
kollektivavtal eller i ett personligt avtal, avgörs frågan genom en tolkning av
anställningsavtalet med ledning av omständigheterna i det enskilda fallet.
Vilka omständigheter som är av betydelse för bedömningen av det enskilda
anställningsavtalet framgår av Arbetsdomstolens praxis.55 

Den geografiska arbetsskyldighetens utgångspunkt är att arbetet skall utföras
på den ort där anställningen söks. Arbetstagarens skyldighet att acceptera
förflyttningar från denna ort är till stor del beroende på arbetets karaktär.
Vissa anställningar förutsätter en geografiskt flexibilitet. Om det bortses från
denna typ av anställningar anses arbetstagaren inte vara skyldig att acceptera
en förflyttning till en helt annan ort. Däremot anses arbetstagaren vara
skyldig att flytta till en annan arbetsplats på samma ort eller ort som ligger
nära. Nära innebär enligt Malmberg att arbetsgivaren kan omplacera
arbetstagaren till ort som ligger inom bekvämt pendlingsavstånd.56

Andra omständigheter som avgör arbetstagarens geografiska
arbetsskyldighet är praxis hos arbetsgivaren eller i branschen. Om andra
arbetstagare med liknande anställning tidigare utfört arbete på annan ort för
arbetsgivaren, talar detta för en mer omfattande geografisk arbetsskyldighet.
På samma sätt förhåller det sig med  arbetstagare som tjänstgör på andra
distrikt med samma typ av anställning. Deras arbetsvillkor utgör en riktlinje
i bedömningen av vad arbetstagarna är skyldiga att acceptera.57

De förutsättningar som kollektivavtalet vilar på är också av betydelse för
bedömningen av vad arbetstagaren är skyldig att acceptera. Den i
kollektivavtalet upprättade turordningslistan kan exempelvis få viss
betydelse för var arbetstagaren är skyldig att arbeta. Malmberg poängterar
dock i sin avhandling att detta förfarande inte innebär en tolkning av
kollektivavtalet. Utan  kollektivavtalsförutsättningarna används för att
komplettera det enskilda anställningsavtalet.58

När det gäller arbetsgivarens befogenhet att ändra arbetstiden skiljer sig
denna i vissa avseenden från arbetsgivarens befogenhet att förflytta
arbetstagare geografiskt. Arbetstidens förläggning regleras i

                                                
53 Zethraeus s. 7.
54 29:29 principen. Se närmare härom i avsnitt 2.1.1.
55 Malmberg s. 271 ff.
56 Malmberg s. 271 ff. och Zethraeus s. 7.
57 Malmberg s. 275 ff.
58 Malmberg s. 273 ff.
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arbetstidslagen.59 Arbetsgivaren måste alltså utöva sin
arbetsledningsbefogenhet inom denna lags gränser. Arbetstidens förläggning
regleras även ofta uttryckligen i kollektivavtal. Vilka möjligheter
arbetsgivaren har att förändra arbetstiden preciseras då i detta avtal. I de fall
kollektivavtalet inte begränsar arbetsgivarens rätt att bestämma över
arbetstidens förläggning, har arbetstagarna enligt Zethraeus i regel en
skyldighet att godta långtgående förändringar av arbetstidsförhållandena.
Arbetsdomstolen har till följd härav varit restriktiv i sin bedömning av om
det finns någon begränsning av arbetsgivarens rätt att förändra arbetstid som
är avtalad mellan parterna. AD 1979 nr 66 ger en bra bild av hur
långtgående förändringar av arbetstidsförhållandena som arbetstagaren har
att acceptera.60

Arbetsledningen vid lasarettet i Nyköping har i samband med en brist på
nattjänstgörande sköterskor beordrat åtta sjuksköterskor att arbeta treskift.
Kontinuerligt treskift innebär regelbundet återkommande växlingar mellan dag-
och nattarbete. Sjuksköterskornas tidigare tjänstgöringsschema innebar också
varierande arbetstider men inte alls i den utsträckning som treskiftet medför.
Kontinuerligt treskift uppfattas på arbetsmarknaden som särskilt påfrestande för
arbetstagaren både fysiskt och psykiskt. Det innebär också en betydligt reducerad
arbetstid i jämförelse med dagtidsarbetet. Landstinget gör gällande att enligt det
mellan parterna upprättade kollektivavtalet har arbetsgivaren rätt att beordra
sjuksköterskorna att arbeta enligt det schema som avses. Någon begränsning av
denna rätt finns enligt landstinget inte i de enskilda anställningsavtalen. Svenska
hälso- och sjukvårdens tjänstemannaförbund delar inte landstingets uppfattning att
kollektivavtalet ger arbetsgivaren rätt att beordra sådan tjänstgöring som avses.
Förbundet anser att det inte föreligger någon skyldighet för sjuksköterskorna att
acceptera en så omfattande förändring som det kontinuerliga treskiftet innebär.61

Arbetsdomstolen konstaterar att det inte framgår någon viss arbetstidsförläggning
för anställningarna av sjuksköterskornas enskilda anställningsavtal. Inte heller
någon annan överenskommelse mellan parterna avseende arbetstidens förläggning
har gjorts gällande. Enligt giltigt kollektivavtal har arbetsgivaren då rätt att i sista
hand fastställa förläggningen av arbetstiden.62

Arbetsdomstolen anser att det finns en skyldighet för arbetstagaren att underkasta
sig långtgående förändringar i arbetstidsavseende. Denna skyldighet framgår oftast
direkt av kollektivavtal eller det enskilda anställningsavtalet. Är frågan oreglerad
hänvisar domstolen till den grundläggande rätt arbetsgivaren har att leda och
fördela arbetet. Arbetsdomstolen påpekar också att arbetstagarens skyldighet att
acceptera en förändring av arbetstidens förläggning påverkas av praxis i branschen
eller vid företaget. Även arbetsuppgiftens beskaffenhet kan vara av betydelse.63

Arbetsdomstolen gör bedömningen att beordring av kontinuerligt treskift innebär
en väsentlig förändring av sjuksköterskornas arbetstid. Denna förändring kan inte
genomföras ensidigt av arbetsgivarens enbart på grund av dennes allmänna rätt
                                                
59 Arbetstidsslag (1982:673).
60 Zethraeus s. 8.
61 AD 1979 nr 66.
62 AD 1979 nr 66.
63 AD 1979 nr 66.
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enligt kollektivavtalets regler. Vad avser praxis vid lasarettet i Nyköping
förekommer kontinuerligt treskift i viss utsträckning bland barnmorskorna, men i
mycket begränsad omfattning bland övriga sjuksköterskor. Att sjuksköterskor som
anställts för dagtjänstgöring övergår till en tjänstgöring enligt treskift har
överhuvudtaget inte förekommit vid lasarettet i Nyköping. Det visar på en helt
entydig praxis angående sjuksköterskornas arbetstidsförhållande. När det gäller
arbetsuppgifternas beskaffenhet påverkas inte domstolens bedömning av att
sjukhusets verksamhet pågår dygnet runt. Arbetet nattetid utförs nämligen enligt
fast praxis av personal som är anställd för att tjänstgöra under denna tid.64

Rättsfallet visar att arbetsgivaren trots kollektivavtalets stöd inte har en
obegränsad rätt att ändra arbetstidsförhållandena. Om arbetsgivaren vill
genomföra en omfattande förändring av arbetstiden måste stöd för denna
åtgärd finnas även i andra omständigheter. Enbart kollektivavtalsrättsligt
stöd är enligt Arbetsdomstolen inte tillräckligt. Arbetstidsförändringen i AD
1979 nr 66 ansågs i och för sig stämma överens med arbetets beskaffenhet.
Avgörande för målets utgång blev dock en på arbetsplatsen och i branschen
helt entydiga praxis avseende sjuksköterskornas arbetstid. 

AD 1981 nr 174 klargör vilka omständigheter som påverkar bedömningen
av hur långtgående förändringar i arbetstiden som arbetstagaren är skyldig
att acceptera.

Sveriges Television AB vill införa icke periodisk vaktlista för fyra fotografer och
fyra elektriker vid ett av sina distrikt. Anledningen till att bolaget vill införa
tjänstgöring enligt vaktlista är att arbetstidsuttaget skall anpassas till det faktiska
behovet av arbetskraft. Tjänstgöring enligt vaktlista utgör enligt bolaget inte någon
egentlig förändring av arbetstagarnas arbetstid. Vaktlistan anpassar endast den
ordinarie arbetstiden till den egentliga arbetstiden och minskar på det sättet
övertidsuttaget. Vakttjänstgöring enligt lista utgör dessutom redan praxis för
personal i branschen. Bolaget gör i målet gällande att det enligt allmänna
arbetsrättsliga grundsatser är arbetsgivaren som bestämmer arbetstidens
förläggning, om inte annat framgår av kollektivavtal eller det enskilda
anställningsavtalet. Bolaget konstaterar att varken kollektivavtalet eller det
enskilda anställningsavtalet innehåller några begränsningar vad avser
arbetsgivarens bestämmanderätt i denna fråga.65 Arbetstagarsidan anser att det
krävs en överenskommelse mellan parterna innan en förändring av arbetstagarnas
arbetstidsförläggning kan genomföras. Bolaget har inte rätt att ensidigt bestämma
vilken av de i kollektivavtalet angivna arbetstidsformerna som skall tillämpas.
Arbetstagarsidan är också av den uppfattning att en överenskommelse om
arbetstidens förläggning redan ingicks vid anställningstillfället. Även om detta inte
uttryckligen anges i det enskilda anställningsavtalet var kontorsarbetstiden en
viktig förutsättning för arbetstagarna.66 

Arbetsdomstolen börjar med att konstatera att den rättsliga utgångspunkten i målet
är arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbetet. Denna befogenhet omfattar
rätten att bestämma arbetstidens förläggning om denna fråga inte är avtalsreglerad.

                                                
64 AD 1979 nr 66.
65 AD 1981 nr 174.
66 AD 1981 nr 174.
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Arbetsdomstolen påpekar dock att arbetsledningsrätten inte är en obegränsad under
alla förhållanden gällande befogenhet att totalt ändra arbetstagarens
arbetssituation. Arbetsgivarens ändringar kan om de är för omfattande anses strida
mot förutsättningarna för arbetstagarnas anställningsavtal.67 
Enligt mellan parterna gällande kollektivavtal fastställs tjänstgöringslistorna av
företagsledningen efter samråd med berörda arbetstagare. Detta indikerar enligt
Arbetsdomstolens uppfattning att arbetsgivaren ensam avgör utformningen av
arbetstagarnas vaktlista. Arbetsdomstolen gör också den bedömning att de aktuella
arbetstagarnas arbetsuppgifter är sådana att det anses naturligt att de inte följer
kontorstid. Tjänstgöring på kvällstid, lördagar och söndagar har på arbetsplatsen
förekommit i betydande omfattning. Av betydelse är också att bolagets
arbetstagare i andra distrikt tjänstgör enligt vaktlista. Detta innebär att
vakttjänstgöringslistorna inte strider mot förutsättningarna för arbetstagarnas
anställningsavtal. Arbetsdomstolen finner därför att bolaget har rätt att ensidigt
ändra arbetstagarnas arbetstid.68

Det som skiljer AD 1981 nr 174 från AD 1979 nr 66 är att fler
omständigheter i detta fall talar för att arbetstagaren har en skyldighet att
acceptera förändringen. Både arbetsuppgifternas beskaffenhet och praxis på
arbetsplatsen och i branschen talar för att förändringen av arbetstiden är
förenlig med förutsättningarna för arbetstagarnas anställningsavtal. Detta
stöd i de särskilda omständigheterna ger arbetsgivaren befogenhet att på ett
ingripande sätt förändra arbetstagarnas arbetstider.69

2.4.2 Ändring av vederlaget för arbetet

I ett anställningsförhållande överlämnas till arbetsgivarens bestämmande att
inom relativt vida ramar besluta om arbetstagarens prestationer. När det
däremot gäller arbetsgivarens skyldighet att utge vederlag för utfört arbete är
arbetsgivarens möjligheter att förändra den bestående ordningen betydligt
mer inskränkta. Det torde, enligt Zethraeus, i praktiken inte förekomma
några anställningsavtal som ger den ena parten rätt att ensidigt besluta om
förändringar på vederlagssidan, om inte tillåten förändring samtidigt görs
beträffande själva arbetet. En anpassning av vederlaget till en tillåten
förändring av arbetstagarens arbetsuppgifter är allmänt accepterat.70

Arbetsdomstolens resonemang i AD 1984 nr 28 visar tydligt på skillnaden
mellan en tillåten och en otillåten förändring av vederlaget i samband med
en förändring av arbetstagarens arbete.

Landstinget har infört 93 procents arbetsvecka för de nattjänstgörande skötarna på
Vipeholms sjukhus. Detta innebär en sänkning av skötarnas arbetstid och lön.
Svenska kommunalarbetarförbundet menar att de nattjänstgörande skötarna blivit
skilda från sina heltidsanställningar eftersom de inte lämnat sitt samtycke till

                                                
67 AD 1981 nr 174.
68 AD 1981 nr 174.
69 Malmberg s. 280 f.
70 Zethraeus s. 3.
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förändringen. Landstinget gör däremot gällande att de berörda arbetstagarna
frivilligt accepterat att deras heltidsanställning gått över i en deltidsanställning.71 

Arbetsdomstolen anser det inte styrkt att det förekommer en överenskommelse
mellan parterna om en förkortad anställning. Detta innebär att landstinget ensidigt
har ändrat arbetstagarnas anställningar från heltidstjänster till deltidstjänster.
Åtgärden betraktas alltså som ett obehörigt skiljande av arbetstagarna från deras
heltidsanställningar72

Målet inkluderar även ett antal dagtjänstgörande skötare på arbetsplatsen. Innan de
nattjänstgörande skötarnas arbetspass förkortades kunde nattjänstgöringen inte
enbart utföras av den nattjänstgörande personalen. De dagtjänstgörande skötarna
fick då periodvis tjänstgöra på natten. De nattliga skötarnas förkortade arbetspass
har medfört att det inte längre finns utrymme för dagtidsskötarna att arbeta natt.
Detta innebär en förlust av den extra inkomst som den periodvisa nattjänstgöringen
medfört. Svenska kommunalarbetarförbundet anser att denna periodvisa men dock
återkommande nattjänstgöring utgör en del av de dagtjänstgörande skötarnas
tjänstgöringsåligganden. Deras anställningsförhållande har därav också genomgått
en förändring. Landstinget är däremot av den uppfattningen att de
dagtidstjänstgörande skötarnas anställningar överhuvudtaget inte påverkats av
nattpassens förkortande eftersom nattarbetet för dessa skötare varit ett frivilligt
åtagande.73 

Arbetsdomstolen anser att eftersom dagtidsskötarnas anställningar i sin helhet
avser dagtjänst är den nattjänstgöring som de utfört inte ett tjänsteåliggande.
Deras anställningar anses därför inte påverkas av nattpassens förkortande.74

Arbetsgivarens ensidigt företagna sänkning av nattskötarnas vederlag i
samband med en förkortning av deras arbetstid ansåg Arbetsdomstolen inte
vara en tillåten åtgärd. Att förändra nattskötarnas arbetstid och följaktligen
också vederlaget betraktades av domstolen som ett skiljande från den
ursprungliga heltidstjänsten. Däremot ansåg domstolen att försämringen av
dagtidspersonalens vederlag i samband med att de inte längre gavs möjlighet
att arbeta natt var en tillåten förändring. Att denna förändring var tillåten
berodde på att nattjänstgöringen enligt domstolen inte var ett
tjänsteåliggande. Deras anställningar ansågs därför inte påverkas av
arbetsgivarens förändring. 

2.4.2.1 Kollektivavtalets skydd mot omregleringar på vederlagssidan

De stora flertalet arbetstagare skyddas mot arbetsgivarens lönesänkningar av
kollektivavtal. När så är fallet kan avtalets parter inte åstadkomma en
omreglering av det överenskomna vederlaget ens om parterna är överens om
detta. Arbetsdomstolen upprätthåller på detta område en sträng praxis.
Arbetstagaren kan enligt domstolens praxis varken ta emot betalning i annan
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form än vad som stadgas i kollektivavtalet eller efterge
kollektivavtalsförmåner.75 Om det fanns möjlighet för arbetstagaren att avstå
från sina förmåner skulle detta öppna för ett kringgående av
medbestämmandelagens förbud mot överenskommelser om minskning av
kollektivavtalets förmåner. Konsekvensen av detta skulle bli ett
kollektivavtal som inte tillämpades lika för samtliga arbetstagare och
arbetsgivare inom avtalets tillämpningsområde. Arbetstagaren skulle i en
sådan situation utsättas för ekonomiska risker.76 

Det ligger inte enbart i den enskilde arbetstagarens intresse att det finns ett
förbud mot överenskommelser som strider mot kollektivavtalet. Även
arbetstagar- respektive arbetsgivarorganisationer har ett intresse av att det
överenskomna avtalet tillämpas fullt ut i praktiken.77 

Erik Danhard framhäver i sin uppsats Kollektivavtalet – ett lönereglerande
instrument med fyra dimensioner just att kollektivavtalet medför en
skyldighet i skiktet ovanför det enskilda anställningsavtalet. Framförallt
gäller detta arbetsgivarens skyldighet gentemot den kollektiva
arbetstagarparten. Kollektivavtalet har alltså en dubbel konstruktion. Avtalet
innehåller inte enbart en norm för lönen på individnivå utan även den
kollektiva lönenivån beaktas. Danhard exemplifierar detta resonemang med
systemet för minimilöner i kollektivavtal. Han menar att även om
arbetsgivaren betalar samtliga anställda en lön som överstiger minimilönen i
kollektivavtalet, finns det ändå en risk för att lönesättningen anses strida mot
avtalets intentioner. Kollektivavtalet bygger på förutsättningen att den
samlade lönesumman vid ett företag skall ligga på en viss nivå beroende på
arbetstagarnas anställningstid, ansvar och utförda sysslor. Danhard ställer
sig frågan om det finns en generell förpliktelse för arbetsgivarna att
upprätthålla denna lönenivå för arbetstagarna som kollektiv. Svaret på
frågan varierar, enligt Danhard, beroende på vilken lönebildningsmodell
som kollektivavtalet bygger på.78

På LO/SAF-området är tariffsystemet det vanligaste systemet för
lönenormering avseende tidlöner. Systemet innebär att kollektivavtalet anger
de premisser under vilka en viss angiven lön skall utgå. Om arbetstagaren
uppfyller de premisser som fastställs kan arbetsgivaren inte ge arbetstagaren
en lägre lön än den som tariffen anger. Även ackordslönesättning är vanligt
förekommande på LO/SAF-området. Enligt Danhard utgör ackordlöner
huvudregeln inom de traditionella industriavtalen på området.
Utgångspunkten här är att tillämpa en viss metod för att bestämma lönen för
kollektivet. Metoden bestäms på kollektiv nivå men någon kollektiv
lönenivå upprätthålls inte. Ofta bygger lönebildningen på centralt avtalade
ackordspriser. Eventuella höjningar eller sänkningar av dessa ackordspriser
medför en kollektiv ändring av lönenivån. Denna lönenivå stannar dock på
                                                
75 Danhard s. 46 f.
76 AD 1939 nr 54 och AD 2000 nr 29.
77 Danhard s. 47.
78 Danhard s. 47 ff.
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det obligatoriska planet. Det finns alltså ingen rättslig norm avseende vilken
kollektiv lönenivå som skall gälla.79

För tjänstemännen inom det privaträttsliga området tillämpas en fri och
individuell lönesättning. Det fria lönesättningssystemet grundar sig dock i
regel på en mellan parterna överenskommen lönestruktur. Denna utgår
vanligtvis från att lönesättningen i princip är oreglerad vid nyanställning och
omplacering. Däremot brukar privattjänstemännens rätt till löneökning
regleras i kollektivavtal. Löneökningar förhandlas fram på central nivå och
fastställas i ett centralt kollektivavtal. Det centrala löneökningsavtalet
tillämpas sedan som regel till branschanpassade förbundsavtal där
löneökningsutrymmet disponeras lokalt genom att fördelas på företagets
tjänstemän. De centrala parterna har alltså under förhandlingarna i åtanke de
lönenivåer ute på företagen som skall höjas genom avtalet. Ofta anges
lönehöjningen i avtalet som en procentsats på utgående lön.80

Löneökningsavtalen ger inga garantier för att den enskilda arbetstagarens
lön kommer att öka med den procentsats som angetts i avtalet.
Arbetsgivarens förpliktelse avser enbart den kollektiva lönenivån.
Förtjänstnivån i genomsnitt på de arbeten som faller under avtalet får alltså
inte gå ner. Ett belysande rättsfall avseende arbetsgivarens skyldighet
gentemot den enskilde arbetstagaren är AD 1957 nr 35.81 

En uppgörelse om lönehöjning träffades mellan Vattenfallsstyrelsen och
Elektrikerförbundet. Uppgörelsen innebar att ackordslöner skulle höjas med 2,1-
procent och tidlöner till vissa örestal. Vilken lönekategori de vid styrelsen
förekommande efterhandsackorden skulle tillhöra framgick varken av huvudavtalet
eller specialavtalet. Arbetsdomstolen ansåg att efterhandsackorden var att betrakta
som en i särskild ordning bestämd tidlön. Domstolen var dock av den uppfattning
att efterhandsackorden omfattades av avtalets  2,1-procentiga höjning. Under
avtalstiden bestämde sig Vattenfallsstyrelsen för att lägga om betalningsformen så
att efterhandsackord skulle betalas med viss förhöjd timlön. Denna betalningsform
gav lägre förtjänst än efterhandsackorden. Frågan i målet är om arbetsgivaren kan
företa denna förändring av betalningsform ensidigt.82 

Arbetsdomstolen konstaterar att det inte finns någonting i avtalsuppgörelsen som
hindrar att arbeten som tidigare har avlönats med efterhandsackord istället avlönas
med tidlöner. Däremot anser Arbetsdomstolen att det skulle strida mot grunderna
för avtalet om arbetsgivaren genom en ensidig åtgärd skulle kunna upphäva en
överenskommelse om löneökning, utan föranledande av nytillkomna faktorer.
Avtalet tillförsäkrar emellertid inte varje arbetstagare en löneökning som
motsvarar den för ackordsarbete i allmänhet avsedda inkomstökningen.
Vattenfallsstyrelsens förpliktelse gäller i förhållande till Elektrikerförbundet och
avser ett upprätthållande av den kollektiva lönenivån. Vattenfallsstyrelsen har
enligt Arbetsdomstolen rätt att sänka lönen för vissa arbetstagare under den
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förutsättningen att de samtidigt genomför en kompenserande lönehöjning för andra
arbetstagare inom samma arbetskategori.83

En annan central frågeställning angående den kollektiva lönenivån, som
framgår av AD 1957 nr 35, är om det i ett kollektivavtal där en lönehöjning
garanteras kan inläsas någon form av garanti för den uppnådda
förtjänstnivån. Arbetsdomstolen var tidigare sträng i sin bedömning av om
en lönesänkningsgaranti ansågs föreligga. Arbetsdomstolen menade att om
en garanti av förtjänstnivån åsyftats under avtalsperioden borde parterna
visat detta uttryckligen i avtalet. Victorin behandlar den förändring i synen
på löneökningsavtal som inträtt sedan 1930-talet i sin avhandling
Lönenormering genom kollektivavtal. Victorin menar att Arbetsdomstolens
tidigare praxis står i relation till den depression som rådde under 1930-talet.
Lönesänkningar var under denna period ett accepterat sätt för företagen att
förbättra sin lönsamhet. I senare praxis menar Arbetsdomstolen att ett avtal
om löneökning skulle bli verkningslöst om inte den uppnådda lönenivån
garanterades under avtalsperioden. Arbetsgivaren skulle i en sådan situation
kunna betrakta löneökningen som en engångsföreteelse. Om förbättringen av
arbetstagarnas lön skulle bli besvärande för arbetsgivaren skulle det finnas
möjlighet att sänka lönerna igen direkt efter att de avtalade höjningarna
genomförts. Arbetsdomstolen för i AD 1984 nr 32 ett resonemang om
principerna för det kollektiva löneskyddet.84 

Bilägarnas inköpsförening övertog en bilverkstad där bil– och traktoravtalet
tillämpades. Vid sidan av detta avtal hade det på verkstaden även träffats ett lokalt
premielöneavtal. Detta avtal innebar att en viss löneplan skulle tillämpas för
verkstadens personal. När verkstaden övergick till ny ägare fortsatte bil– och
traktoravtalet att gälla mot förvärvaren. Inköpsföreningen hade emellertid vid
förvärvet träffat individuella löneöverenskommelser med var och en av
arbetstagarna. Dessa överenskommelser innebar en lägre lön än den som
arbetstagarna var berättigade till enligt bil – och traktoravtalet med det
kompletterande lokala premielöneavtalet. Frågan i målet är om dessa individuella
löneöverenskommelser är giltiga. 85 
 
Arbetsdomstolen konstaterar att parterna är överens om att arbetsgivaren är
förpliktigad att genomföra den löneökning som avtalet anger. Däremot är de inte
eniga i frågan om den uppnådda lönenivån är garanterad under avtalstiden. Den
skyldighet som avtalet stadgar för arbetsgivaren är enligt Arbetsdomstolen ett
generellt mått på höjning av förtjänstnivå. Skyldigheten avser alltså inte lönen för
den enskilda arbetstagaren. Den individuella lönen påverkas nämligen av
omständigheterna rörande arbetet, t.ex. förändringar i produktionen,
omorganisationer eller omplaceringar. I detta fall är det emellertid en kollektiv
lönesänkning som företagits och inte någon förändring av enskilda arbetstagares
lön. Enligt Arbetsdomstolens mening skulle det innebära en viktig begränsning av
förpliktelsen att höja lönerna om dessa sedan skulle kunna sänkas genom enskilda
överenskommelser. Domstolen anser att avtalet inte utan uttryckligt stöd kan anses
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ha denna innebörd. De enskilda löneöverenskommelserna strider alltså mot
kollektivavtalet och är därför ogiltiga.86

Zethraeus menar att det är rimligt att anta att kollektivavtalet inrymmer en
lönesänkningsspärr som hindrar att de uppnådda lönerna frångås under
avtalsperioden. Detta borde följa av de grundläggande förutsättningar på
vilka avtalskomplexet vilar.87

Ett annat intressant rättsfall angående arbetsgivarens möjlighet att sänka den
kollektiva lönenivån är AD 1977 nr 185. Även i detta fall kommer
Arbetsdomstolen fram till att arbetsgivaren inte har rätt att under
kollektivavtalets giltighetstid reducera den kollektiva lönenivån. 

Norrala industri AB gick över från ett kollektivavtalsområde till ett annat.
Anledningen till organisationsbytet var produktionsförändringar. Det röravtal som
gällt tidigare skulle vid organisationsbytet ersättas av ett fabriksavtal. Röravtalet
löpte ut den 28 april och den 1 april samma år började allmänna fabriksavtalet att
gälla vid företaget. Båda kollektivavtalen byggde på lokal lönesättning. Det
problematiska för arbetsgivarsidan med kollektivavtalsbytet var att fabriksavtalet
innehöll bestämmelser om helglön till skillnad från röravtalet. Införandet av
helglön skulle innebära en höjning av arbetstagarens lön. Företaget önskar därför
sänka utgående löner med en summa motsvarande den genomsnittliga
lönenivåhöjningen, under förutsättning att arbetstagarnas löner inte kommer att
understiga fabriksavtalets grundtimlön inklusive ackordskompensation.88

Arbetsgivarsidan konstaterar att fabriksavtalet till sin karaktär är ett
normallöneavtal och inte ett minimilöneavtal. Detta innebär att bolaget inte har
någon avtalsenlig skyldighet att utge löner utöver grundtimlön och
ackordskompensation. Bolaget har därför från rättslig synpunkt enligt
arbetsgivarförbundet rätt att sänka utgående löner till avtalets nivå.
Fabriksarbetarförbundet gör gällande att det föreligger ett kollektivavtalsenligt
skydd för utgående överlöner. Om arbetsgivaren skulle ha rätt att ensidigt sänka
utgående löner skulle det innebära en möjlighet för arbetsgivaren att bestämma
resultatet av en löneuppgörelse. Systemet för centrala löneuppgörelser skulle i
såfall inte längre bli tillämpbart.89

Arbetsdomstolen uppger att den i sin bedömning fäst avgörande vikt vid att
arbetsgivaren inte ensidigt skall kunna frigöra sig från den lönereglering som
avtalet innehåller enbart därför att bolaget bytt avtalsområde. Arbetsdomstolen
anser därför att bolaget inte har haft rätt att sänka de utgående lönerna till
arbetstagarna. Bolaget är skyldig att utge helglön enligt fabriksavtalets
bestämmelser.90

De tre rättsfallen ovan innebär en förpliktelse för arbetsgivaren att
respektera den lönebildningsmodell som har avtalats kollektivt. Frågan är då
under vilka förutsättningar en arbetsgivare kan göra sig fri från en
                                                
86 AD 1984 nr 32.
87 Zethraeus s. 5.
88 AD 1977 nr 185.
89 AD 1977 nr 185.
90 AD 1977 nr 185.
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existerande lönebildning i det lokala kollektivavtalet. I AD 1996 nr 13
försöker arbetsgivaren ensidigt genomföra en förändring av den lokala
löneöverenskommelsen. 

Paul Blosfeld arbetar som skattejurist på Öhrlings skattekontor i Malmö. För några
år sedan träffade Paul ett avtal med Öhrlings, det så kallade Göteborgsavtalet, om
de lönehöjningar som tills vidare skulle gälla för Paul. För en tid sedan sa Öhrlings
upp Göteborgsavtalet och meddelade Paul att han inte längre skulle få lön enligt
detta avtal utan enligt ett nytt avtal som började gälla från och med årsskiftet. Paul
accepterade inte något nytt avtal.91

Öhrling gör gällande att Göteborgsavtalet är ett anställningsavtal, alltså inte enbart
ett löneavtal. Paul har därför efter Öhrlings uppsägning av avtalet haft en ny
anställning hos företaget med nya lönevillkor. Öhrlings menar att det följer av
Arbetsdomstolens praxis att Pauls anställningsavtal upphört genom företagets
handlande. En arbetsgivare som ensidigt förändrar arbetstagarens arbetssituation
utanför ramen för det befintliga anställningsavtalet har skilt arbetstagaren från
anställningen. Eftersom Öhrling ensidigt börjat tillämpa andra lönevillkor för Paul
än de som överenskommits i Göteborgsavtalet, har hans anställning upphört. Paul
bestrider att en uppsägning av hans anställning har skett genom företagets
handlande. Paul menar att företaget vidtagit  en uppsägning för omreglering av
lönevillkoren. Eftersom Paul inte accepterat denna ändring av lönevillkoren så har
ingen ändring av Pauls anställningsavtal skett.92

Arbetsdomstolen anser att en anställning inte med säkerhet upphör vid en av
arbetsgivaren ensidigt företagen förändring av arbetstagarens anställningsavtal.
Om anställningen upphör eller inte beror på om arbetstagaren accepterar den nya
arbetssituationen. När arbetsgivaren undlåter att betala avtalad lön har
arbetstagaren enligt Arbetsdomstolens mening att välja mellan att acceptera
lönebortfallet, avsluta sin anställning eller fortsätta arbeta och kräva den ersättning
som avtalet ger honom rätt till. Om den nya arbetssituationen accepteras kan det
innebära en ny anställning eller enbart nya villkor i den gamla anställningen. Så
länge någon av parterna varken accepterat villkoren eller sagt upp
anställningsavtalet till upphörande och arbetstagaren fullgör sin skyldighet enligt
avtalet är arbetsgivaren också skyldig att utge avtalad ersättning. Arbetsdomstolen
gör den bedömning att Pauls anställning inte sagts upp av Öhrlings och att parterna
inte kommit överens om ändrade lönevillkor efter Göteborgsavtalet. Paul anses
därför ha rätt till den lön som fastställs i Göteborgsavtalet.93

Danhard konstaterar att varje bransch har sin egen reglering av de
förutsättningar under vilka en arbetsgivare kan säga upp överenskommen
lönebildning. Ett exempel på hur en regel om uppsägning av ett lokalt avtal
kan se ut är 7 § i kollektivavtalet mellan Sveriges Skogsindustriförbund och
Svenska Pappersindustriarbetareförbundet. Här stadgas att löneavtal kan
sägas upp på grund av ”maskinella anordningar, om– eller nybyggnader eller
ändrade arbetsmetoder eller eljest förändringar inträtt i de förutsättningar,
som legat till grund vid bestämmandet av de på produktionen grundade

                                                
91 AD 1996 nr 13.
92 AD 1996 nr 13.
93 AD 1996 nr 13.
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avlöningarna”.94 Uppsägningsbestämmelser får emellertid inte användas för
att lokalt sänka den kollektiva lönenivån som garanterats i det centrala
avtalet. Bestämmelserna skulle i såfall innebära att arbetstagarnas löneskydd
försämrades avsevärt. Om arbetsgivaren anses ha befogenhet att säga upp ett
lokalt löneavtal är det enbart grunderna för utbetalningen av lönerna som
kan förändras.95

Är det inte avtalat om på vilka premisser en uppsägning av avtalet skall ske
har arbetsgivaren enligt Danhard inte någon egentlig möjlighet att förändra
den överenskomna lönebildningen. I brist på praxis som fastställer rättsläget
spekulerar Danhard i om möjligen ”nya arbetsmetoder, stora
produktionsinvesteringar och annat som rubbar grundförutsättningarna för
den bestämda lönebildningen, skulle kunna utgöra skäl härtill”.96

Den fria och individuella lönesättningen präglas till olika stor del av central
styrning. Privattjänstemännens rätt till löneökning regleras inte alltid i det
centrala kollektivavtalet. Hela lönebildningen kan bestämmas på lokal nivå.
I dessa fall menar Danhard att det framstår som avlägset att tala om skydd
för den kollektiva lönenivån. ”Ju mer utpräglat det individuella inslaget i
lönesättningen är, desto mer tillbakaskjuten roll lär principen om en
kollektiv lönenivå få.”97  

När det inte finns någon centralt reglerad lönehöjning begränsas
arbetsgivarens möjlighet att ensidigt sänka den enskilda tjänstemannens lön
inte av den lönesänkningsspärr som kollektivavtalet då anses innehålla. Det
kollektiva löneskyddet är då alltså inte den mest betydelsefulla
skyddsfaktorn. Det skydd som istället blir aktuellt för arbetstagaren i dessa
fall är reglerna i anställningsskyddslagen om saklig grund för uppsägning.98 

2.4.2.2 Det kollektiva löneskyddets tillämpningsområde

Anställningsförmåner som inte omfattas av kollektivavtalets reglering kan i
vissa situationer ge arbetsgivaren ett visst utrymme för omreglering av
lönevillkoren. Utrymmet för omreglering är beroende av vilka förmåner som
anses utgöra del av arbetstagarens lön. Förmåner till anställda kan utgå
enligt olika rättsliga grunder. När en förmån utgår enligt lag, praxis,
kollektivavtal eller det personliga avtalet anses den utgöra del av
arbetstagarens lön. Arbetstagaren har då ett rättsligt anspråk på att erhålla
förmånen. Förmåner som inte utgår enligt ovan nämnda normkällor kan
exempelvis bestå av subventionerad lunch, vinstandelar i företaget eller
kortare arbetstid. Arbetsgivaren är vanligtvis inte avtalsenligt skyldig att
utge dessa förmåner.99 I AD 1986 nr 37 för Arbetsdomstolen ett resonemang
                                                
94 7 § i riksavtalet mellan Sveriges Skogsindustriförbund och Svenska
Pappersindustriarbetareförbundet, finns med i AD 1993 nr 55.
95 Danhard s. 52 f. och AD 1993 nr 55.
96 Danhard s. 53.
97 Danhard s. 53.
98 Danhard s. 54. Se om detta i kap. 2.4.3.3.
99 Malmberg s. 293 f.
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beträffande gränsdragningen  mellan avtalsreglerade och ensidigt reglerade
förmåner. 

Nibe-Verken AB i Markaryd delade under många år ut julgratifikationer till de
anställda. 1976 beslutade bolaget att det istället skulle erbjuda de anställda en del
av företagets vinst, enligt ett visst system. Frågan är om bolaget under årens lopp
blivit skyldigt, genom avtal, att betala ut del av företagets vinst enligt det system
som tillämpats tidigare. Arbetstagarsidan har gjort gällande att bolaget och de
lokala fackliga organisationerna har träffat ett avtal om vinstandelssystemet med
var och en av medlemmarna i organisationerna. Vinstandelssystemet skall därför
anses vara en del av arbetstagarnas enskilda anställningsavtal. Vinstandelen är
enligt arbetstagarsidan en form av resultatlön. Arbetsgivarparten har invänt att
bolagets avsikt aldrig var att träffa avtal om vinstandelssystemet.100 

Arbetsdomstolen finner att bolaget aldrig haft för avsikt att avtalsreglera
vinstandelssysystemet. Det framgår klart och tydligt av bland annat
styrelseprotokoll att bolaget inte givit upp rätten att bestämma över
vinstandelssystemets tillämpning. Arbetsgivaren har under årens lopp förändrat
vinstandelssystemet utan att de fackliga organisationerna protesterat. Detta, menar
domstolen, talar för att fackförbunden inte var av uppfattningen att bolaget var
bundet av något avtal angående vinstandelssystemet. Någon ny överenskommelse
om en inskränkt rätt för bolaget att förfoga över systemet anser domstolen inte
heller har förekommit.101 

I de fall en förmån utgått under en längre period utan att parterna klargjort
vilken rättslig status förmånen har, får bedömningen göras utifrån
arbetsgivarens avsikt att bli rättligt bunden av förmånen. Malmberg skiljer i
sin avhandling på de så kallade gruppinriktade förmånerna och de
löneliknande förmånerna. De gruppinriktade förmånerna utges oftast till alla
anställda på företaget eller alla anställda inom en företagsgrupp. Förmånen
kännetecknas dels av att den inte vanligtvis utges i form av pengar, dels av
att arbetstagaren i regel endast kan nyttja förmånen om denne är beredd att
svara för delar av kostnaden. Den gruppinriktade förmånen blir vanligtvis
inte föremål för uttrycklig reglering vare sig i det personliga avtalet eller i
kollektivavtalet. Själva utgivandet av förmånen är inte en tillräcklig
omständighet för att förmånen skall anses vara en del av det personliga
avtalet. Gruppinriktade förmåner kan dock anses vara avtalsreglerade om
exempelvis arbetsgivarens agerande givit uttryck för en avsikt att bli rättslig
bunden av att utge förmånen, om förmånen kan antas ha tagits i beaktande
vid lönesättning, eller om förmånen anses ha inverkat på övriga
anställningsvillkor.102 Arbetsdomstolen finner i AD 1986 nr 37 just att
avsiktsrekvisitet brister. Det går enligt domstolen inte att utläsa någon avsikt
från arbetsgivarens sida att bli rättsligt bunden. 

När det gäller de löneliknande förmånerna är förhållandet det motsatta.
Enbart ett regelbundet utgivande av förmånen är tillräckligt för att denna

                                                
100 AD 1986 nr 37.
101 AD 1986 nr 37.
102 Malmberg s. 300 ff.
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skall anses vara avtalsreglerad. För att förmåner av detta slag inte skall anses
vara en del av det personliga avtalet krävs att omständigheterna visar att
arbetsgivaren inte avsett att bli bunden för framtiden och att arbetstagaren
borde ha insett detta. Omständigheter som kännetecknar de löneliknande
förmånerna är dels att de ofta utgår i pengar, dels att utbetalningen sker på
ett lönemässigt sätt. En arbetsrelaterad motprestation103 är också en faktor
som talar för att förmånen tillhör de löneliknande. De löneliknande
förmånerna anses ha större betydelse för arbetstagarna än de gruppinriktade
förmånerna. Ju större betydelse förmånen anses ha för arbetstagaren desto
restriktivare är domstolen i sin bedömning av om arbetsgivaren har rätt att
förfoga över den. De löneliknande förmånerna är förmåner som bedöms vara
ägnade att inverka på att anställningen kommit till stånd och fortsätter att
bestå.104 Arbetsdomstolen behandlar i AD 1978 nr 151 just en sådan
situation där förmånen anses vara av sådan betydelse för arbetstagaren att
arbetsgivaren inte tillåts att förfoga över den ensidigt. 

1971 slöt Luleå kommun och Norrbottens läns taxiförening ett färdtjänstavtal.
Avtalet innebar bland annat att Luleå kommun åtog sig att utöver ersättning för
färdtjänsttransporter betala fem procent av ersättningen i dricks till taxiföreningen.
Sju år senare ingick parterna ett nytt avtal där kommunen inte längre skulle betala
dricksersättning vid färdtjänsttransporterna. Frågan är om taxiföreningen som ett
resultat av det nya avtalet varit berättigad att upphöra med att betala sina
arbetstagare den femprocentiga dricksersättningen.105 

Arbetsgivarsidan menar att den inte har en skyldighet att ersätta utebliven dricks.
Dricksen är inte något obligatoriskt moment vid körning. Detta gäller även
dricksersättningen vid färdtjänsttransporterna. Arbetstagarsidan medger visserligen
att betalning av dricks är frivillig. Taxiförarnas lön är dock anpassade efter att
förarna regelbundet erhåller dricks av passagerarna. Kollektivavtalet mellan
parterna förutsätter en viss genomsnittlig drickssumma. Arbetstagarsidan gör i
första hand gällande att  förarna enligt kollektivavtalet har rätt att erhålla ersättning
för den uteblivna dricksen, eftersom den uteblivit på grund av arbetsgivarsidan. I
andra hand gör förbundet gällande att dricksersättningen blivit en del av
arbetstagarnas enskilda anställningsavtal.106

Arbetsdomstolen konstaterar att även om parterna vid avtalets ingående utgick från
att förarna skulle erhålla en viss dricksinkomst, finns det inte uttryckligen reglerat i
avtalet att taxiägarna vid försämrade dricksförutsättningar skulle bli skyldiga att
kompensera förarna. Arbetsdomstolen gör därför bedömning att någon rätt att
behålla dricksersättningen inte kan grundas på kollektivavtalet.107

När det gäller transportförbundets andrahandsyrkande, att dricksersättningen utgör
en avtalsenlig förmån för förarna, anser Arbetsdomstolen att ersättningen bör
                                                
103 Med arbetsrelaterad motprestation avses exempelvis att arbetstagaren erhåller ett
lönetillägg om ett visst närvarokrav uppfylls. Att arbetstagaren svarar för en del av
kostnaderna vid subventionerad lunch är emellertid inte en sådan motprestation som medför
att förmånen är löneliknande.
104 Malmberg s. 307 f.
105 AD 1978 nr 151.
106 AD 1978 nr 151.
107 AD 1978 nr 151.
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betraktas som en särskild löneförmån. Denna förmån kan enligt Arbetsdomstolen
inte dras in på det sätt som skett. I målet var inte styrkt att förarna fått klart för sig
när de anställdes att förmånen skulle kunna dras in om färdtjänstavtalet med
kommunen ändrades. Att förarna har varit medvetna om att ersättningen betalades
ut på initiativ av kommunen förändrar inte läget.108 

Arbetsgivaren klarade alltså i AD 1978 nr 151 inte av att styrka att
arbetstagarna varit medvetna om dricksersättningens ensidiga karaktär. För
att de löneliknande förmånerna inte skall anses medföra bundenhet för
framtiden måste arbetsgivaren på något sätt göra klart för arbetstagaren vid
anställningstillfället, eller vid införandet av förmånen, att förmånen inte är
en del av det personliga avtalet. 

Förmåner som kan avvecklas ensidigt av arbetsgivaren omfattas givetvis
inte av det kollektiva löneskyddet. När det däremot gäller de avtalsreglerade
förmånerna är förhållandet något mer komplicerat. Arbetsdomstolen har
intagit en restriktiv hållning i sin tolkning av vilka förmåner som omfattas
av det kollektiva löneskyddet. I AD 1978 nr 151 finner Arbetsdomstolen att
eftersom det inte finns någon uttryckligt reglerad skyldighet för
arbetsgivaren att kompensera arbetstagarna vid försämrad dricksinkomst i
kollektivavtalet åtnjuter inte förmånen något kollektivavtalsrättsligt skydd.
Ett annat illustrativt rättsfall beträffande det kollektiva löneskyddets
omfattning är AD 1993 nr 61. 

Thorn EMI Hyr-TV AB vill avveckla den bilförmån som utgår till ett stort antal
TV-tekniker i bolaget. Bilförmånen regleras uttryckligen i TV-teknikernas
anställningsavtal. Kollektivavtalet saknar däremot bestämmelser om förmånen.
Bolaget har erbjudit de anställda en engångssumma för att ge upp förmånen.
Frågan är om avvecklingen av bilförmånen strider mot gällande kollektivavtal.109 

Svenska Elektrikerförbundet menar att avvecklingen av bilförmånen strider mot
gällande kollektivavtal. Avtalet innehåller bestämmelser om höjningar av
arbetstagarnas löner. Detta innebär enligt förbundet ett skydd för utgående löner.
Arbetsgivaren har därför inte någon möjlighet att sänka de anställdas löner.
Bilförmånen har ett betydande ekonomiskt värde för TV-teknikerna. En avveckling
av bilförmånen innebär därför i realiteten en sänkning av dessa arbetstagares lön.
Kollektivavtalets bestämmelser om lönehöjningar omintetgörs om detta förfarande
anses vara förenligt med avtalet. Bilförmånen borde därför skyddas av
kollektivavtalets lönebestämmelser. Om arbetsgivaren vill göra sig fri från
förmånen måste arbetstagaren kompenseras med ett belopp som motsvarar
förmånsvärdet.110

Arbetsdomstolen konstaterar att det inte finns något uttryckligt skydd för
bilförmånen i kollektivavtalet. Eftersom det finns ett krav på skriftlig form för
kollektivavtalets bestämmelser, ställer sig domstolen avvisade till förbundets
intolkande metod. Om bilförmånen skulle anses omfattas av kollektivavtalets
skydd skulle detta innebära att kollektivavtalet fick ett svårbestämt innehåll.

                                                
108 AD 1978 nr 151.
109 AD 1993 nr 61.
110 AD 1993 nr 61.
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Domstolen menar att  den kollektivavtalsrättsliga regleringen och det enskilda
anställningsavtalets bestämmelser måste hållas isär. Anställningsavtalets förmåner
har inte alltid ett kollektivavtalsrättsligt skydd.111

Även i detta fall poängterar Arbetsdomstolen betydelsen av ett uttryckligt
skydd för förmånen i  kollektivavtalet. Avtalsreglerade förmåner har alltså
inte alltid ett kollektivavtalsrättsligt skydd. Denna begränsning av det
kollektiva löneskyddets omfattning framgår tydligt av Arbetsdomstolens
ställningstagande i både AD 1978 nr 151 och AD 1993 nr 61. Förmåner som
inte finns reglerade i kollektivavtal och förmåner som tillkommit på annat
sätt än vad som förutsätts i gällande kollektivavtal omfattas alltså inte av det
kollektivavtalsrättsliga skyddet. Danhard är emellertid av uppfattningen att
ställningstagandet i rättsfallen endast är en in dubioprincip som får vika för
en uttrycklig avvikande reglering i kollektivavtalet.112

2.4.2.3 Anställningsskyddslagen i förhållande till omreglering på 

vederlagssidan

Anställningsskyddslagen påverkar arbetsgivarens möjligheter att genom
uppsägning frigöra sig från gällande lönevillkor. En uppsägning av
arbetstagarens anställning måste nämligen enligt anställningsskyddslagens 7
§ vara sakligt grundad. Lagen definierar inte begreppet saklig grund utan
detta har överlämnats till rättspraxis, med ledning av uttalanden i
lagförarbetena.113 Lagförarbetena skiljer mellan uppsägningar från
arbetsgivarens sida som grundas på personliga skäl respektive arbetsbrist.
Beträffande dessa två skilda uppsägningar gäller olika regler för
bedömningen av om rekvisitet saklig grund i lagens 7 § är uppfyllt. Vid en
rättslig bedömning måste uppsägningen alltid hänföras till någon av dessa
två kategorier.114 

Termen arbetsbrist används som ett rättstekniskt begrepp. Det omfattar inte
endast fall av brist på arbetsuppgifter, utan alla de fall då uppsägningen inte
avser arbetstagaren personligen. Arbetsbrist godkänns alltid som saklig
grund för uppsägning. Normalt är det arbetsgivarens bedömning av om
arbetsbrist föreligger som gäller. Domstolen gör i allmänhet ingen
bedömning av om arbetsgivarens förändring varit berättigad från
företagsekonomisk eller organisatorisk synpunkt. Det är därför av intresse
för arbetsgivaren som vill föra en diskussion om förändring av
anställningsvillkoren med arbetstagarna, att hänvisa till att
företagsekonomiska eller organisatoriska skäl talar för en ändring av
dessa.115 
                                                
111 AD 1993 nr 61.
112 Danhard s. 54 f.
113 Med undantag av den omnämningen saklig grundbegreppet får i lagens andra stycke. Där
stadgas det nämligen att saklig grund för uppsägningen inte föreligger om det ”skäligen kan
krävas att arbetsgivaren bereder arbetstagaren annat arbete hos sig”.
114 Fahlbeck s. 297 ff.
115 Fahlbeck s. 305.
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En förutsättning för att arbetsgivaren skall kunna förändra arbetstagarens
vederlag i en arbetsbristsituation är emellertid att arbetstagaren blir erbjuden
fortsatt anställning på de förändrade villkoren.116 Om arbetstagaren inte
accepterar en fortsatt anställning med de förändrade villkoren upphör
anställningen. En arbetsbristsituation uppstår då beträffande den gamla
anställningen. Arbetsgivaren har då ingen anställning att erbjuda på de
villkor som arbetstagaren kräver för att stanna kvar.117 Av AD 1993 nr 61118

framgår närmare hur Arbetsdomstolen förhåller sig till arbetsbristsituationer.
Fallet visar också på arbetsbristbegreppets vidsträckta tillämpningsområde. 

Thorn EMI Hyr-TV AB erbjöd de anställda med bilförmån en engångssumma för
att ge upp denna förmån. De arbetstagare som inte accepterade erbjudandet sades
upp från sina anställningar. I samband med uppsägningen blev de erbjudna en ny
anställning utan bilförmån. Frågan är om uppsägningarna var sakligt grundade.119 

Svenska Elektrikerförbundet menar att bolagets uppsägningar av de arbetstagare
som inte accepterat erbjudandet inte är sakligt grundade. De anser att
uppsägningarna föranletts av skäl som är att hänföra till arbetstagarna personligen
och inte som bolaget påstått på grund av en arbetsbristsituation. Om alla
arbetstagare hade accepterat arbetsgivarens krav, hade allas anställningar funnits
kvar. Det visar enligt förbundet att någon arbetsbristsituation inte förelegat.
Förbundet anser att uppsägningarna i detta fallet är godtyckliga eftersom de inte
leder till den kostnadsminskning som bolaget avsett. Bolaget har uppgett att
uppsägningarna inte rör den enskilda arbetstagaren personligen utan är ett resultat
av en önskan att minska kostnaderna. 120

Arbetsdomstolen konstaterar att en uppsägning på grund av arbetsbrist inte innebär
att det verkligen är en brist på arbete att utföra hos bolaget. Uttrycket har enbart
den betydelsen att uppsägningen inte beror på förhållande som hänför sig till
arbetstagaren personligen. I sådant fall föreligger enligt domstolens mening en
arbetsbristsituation. Arbetsdomstolen delar inte förbundets uppfattning om att
bolagets uppsägningar är godtyckliga. Arbetsgivaren har ingen skyldighet att hålla
igång verksamheten i oförändrat skick för att tillgodose arbetstagarnas
anställningsvillkor. Det är ytterst arbetsgivaren som bestämmer vilka
verksamhetsförändringar som skall företas. När en uppsägning sker på grund av
arbetsbrist går domstolen inte närmare in på de företagsekonomiska överväganden
som arbetsgivaren grundar sitt beslut på, om inte särskilda omständigheter
föranleder det. I detta fallet föreligger inte sådana omständigheter.121

                                                
116 Enligt 7 § andra stycket anställningsskyddslagen har arbetsgivaren en skyldighet att vid
uppsägning undersöka möjligheten att omplacera arbetstagaren. Det innebär dock inte att
arbetstagaren har rätt till att behålla en befattning med samma lön som tidigare. Detta på
grund av att om omplacering inte kan ske skall arbetsgivaren försöka erbjuda arbetstagaren
annan anställning i verksamheten.
117 Prop 1973:129 s. 123 och Prop 1981/82:71 s. 65. Se även Fahlbeck s. 299 f. och
Zethraeus s. 4.
118 Se närmare fallbeskrivning s. 33.
119 AD 1993 nr 61.
120 AD 1993 nr 61.
121 AD 1993 nr 61.
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Arbetsdomstolen ställer sig frågan vilken betydelse rekvisitet saklig grund i
anställningsskyddslagen har för en uppsägning som inte syftar till att minska
antalet anställda, utan istället syftar till att omreglera arbetstagarnas
anställningsvillkor på grund av omständigheter som inte beror på arbetstagaren
personligen. Arbetsdomstolens svar på denna fråga är att anställningsskyddslagen
inte har någon faktisk betydelse i en sådan situation. Domstolen konstaterar att
alternativet skulle vara att domstolen fick avgöra vilka anställningsförmåner som
är skäliga. Detta är enligt domstolen inte ett acceptabelt förfarande i svensk
arbetsrätt. Domstolen påpekar dock att en lönesänkning självfallet inte kan
genomdrivas i diskriminerande syfte eller i strid med god sed på arbetsmarknaden.
Situationen blir annorlunda om omregleringen har skett på grund av personliga
skäl. Arbetsgivaren är då tvungen att  visa att det funnits saklig grund för
åtgärden.122

Arbetsdomstolen konstaterar i AD 1993 nr 61  att situationen blivit
annorlunda om omregleringen istället företagits på grund av personliga skäl.
Saklig grund för åtgärden måste då påvisas av arbetsgivaren. Vilka
förändringar i lönevillkoren som är att hänföra till arbetstagaren personligen
är inte i alla situationer givet. Arbetsdomstolen har i AD 1994 nr 122 gjort
en grov teoretisk indelning av vilka förändringsskäl som går att hänföra till
arbetstagaren personligen. ”Om grunden för arbetsgivarens uppfattning är att
företagsekonomiska överväganden leder till att verksamheten inte kan bära
den aktuella lönen, är det i princip inte fråga om ett förhållande som är att
hänföra till arbetstagaren personligen. Är grunden för arbetsgivarens
uppfattning i stället att verksamheten visserligen kan bära den aktuella lönen
i för sig, men att arbetstagaren enligt arbetsgivarens mening inte presterar en
arbetsinsats som svarar mot hans lön, är det däremot i princip fråga om ett
sådant till arbetstagarens person hänförligt förhållande.”123 I AD 1994 nr
122 behandlar Arbetsdomstolen just ett sådant fall där arbetsgivaren sänkt
arbetstagarens lön på grund av skäl som är att hänföra till arbetstagaren
personligen.

Kauko Lokkinen anställdes som konstruktör hos RTB Rörtekniska Byrån AB i
Stockholm. De arbetsuppgifter som Kauko anställdes för att utföra var de hos
bolaget förekommande VVS-konstruktionerna. Kauko saknade erfarenhet på
området. Detta kände bolaget till vid anställningen av Kauko. Efter en tids
anställning ändrades Kaukos arbetsuppgifter. Bolaget hade fått ett uppdrag av
Vattenfall angående VVS-konstruktioner för vattenkraftverk. Detta var någonting
som Kauko hade arbetat med förr och fick därför i uppgift att sköta dessa
konstruktioner. Under den period som Kauko arbetade med Vattenfalls
konstruktioner höjdes hans lön med sammanlagt 8500 kronor. Detta som ett
resultat av Kaukos framgångsrika arbete med dessa konstruktioner. En tid efter att
uppdraget för Vattenfall löpt ut och Kauko återgått till arbetet med konventionella
VVS-konstruktioner gör bolaget gällande att de vill sänka Kaukos lön. Sänkningen
motiveras av att Kauko fortfarande är på nybörjarnivå när det gäller de
konventionella konstruktionerna. Bolaget menar att det är svårt att sysselsätta
honom och att ta så mycket betalt för hans tjänster att det motsvarar hans lön.
Bolaget erbjuder därför Kauko en ny tjänst hos bolaget som enligt arbetstagarsidan

                                                
122 AD 1993 nr 61.
123 AD 1994 nr 122.
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inte innebär några förändrade arbetsuppgifter utan endast en sänkning av hans lön.
Kauko accepterar inte bolagets erbjudande. Som en följd av att detta säger bolaget
upp Kauko. Som grund för uppsägningen åberopas arbetsbrist. Arbetstagarsidan
anser däremot att uppsägningen motiverats av skäl som är att hänföra till Kauko
personligen och att det inte förelegat sådana omständigheter att den kan anses vara
sakligt grundad. Frågan är om bolaget haft rätt att säga upp Kaukos anställning till
upphörande på grund av att han inte accepterat en sänkning av sin lön.124

Arbetsdomstolen finner att bolaget inte har visat att det hade varit svårt att
sysselsätta Kauko om han haft en bättre erfarenhet av arbetet med de
konventionella VVS-konstruktionerna. Därför gör Arbetsdomstolen den
bedömning att uppsägningen beror på omständigheter som är att hänföra till Kauko
personligen. Arbetsdomstolen anser att bolaget varit skyldigt att tåla att Kaukos
arbetsprestationer inte motsvarade hans lön, i alla fall tills dess att han fått mer
praktisk erfarenhet på området. Bolaget var vid anställningstillfället medvetet om
att Kauko saknade erfarenhet av de konventionella VVS-konstruktionerna. Likväl
har bolaget - trots att det funnits en medvetenhet om att Vattenfalls uppdrag kunnat
upphöra när som helst -  medverkat till att ge Kauko den lön som nu ifrågasätts.
Arbetsdomstolen anser därför att bolaget inte kan anses ha haft saklig grund för sin
uppsägning av Kauko Lokkinen.125

Sammanfattningsvis utgör anställningsskyddslagen inte något
tillfredställande skydd för arbetstagarens vederlag. Lagen skyddar inte
vederlagssidan av anställningsförhållandet om inte lönen sänkts på grund av
omständigheter som beror på arbetstagaren personligen.126 Detta innebär att
arbetsgivaren med hjälp av arbetsbristrekvisitet kan företa både individuella
och kollektiva åtgärder som inte strider mot anställningsskyddslagen.127 

2.5 Arbetsdomstolens tolkning av kollektivavtal

Tolkningstvister är en vanlig företeelse vid tillämpning av kollektivavtal.
Detta beror ofta på en kombination av kollektivavtalets otydliga utformning
och parternas motsatta intressen i fråga om avtalets innebörd.
Kollektivavtalets bestämmelser tillkommer ofta i stor hast under ett
pressande förhandlingsskede. Detta förfarandesätt leder till att
kollektivavtalet många gånger inte får något givet innehåll.128 

Arbetsdomstolen har utarbetat ett antal principer för att kunna nå ett
avgörande i tolkningstvister. Avtalstextens lydelse är en viktig utgångspunkt
för domstolens tolkning. Är ordalydelsen klar och tydlig blir detta vanligtvis
avgörande för utgången. Lydelsen blir emellertid inte under alla
omständigheter avgörande. Kollektivavtalets betydelse bestäms nämligen
främst av vad parterna gemensamt avsett med avtalet. Partsavsikten är dock
                                                
124 AD 1994 nr 122.
125 AD 1994 nr 122.
126 Anställningsskyddslagen skyddar också vederlagssidan av anställningsavtalet om lönen
sänks i diskriminerande syfte.
127 Zethraeus s. 4.
128 Fahlbeck s. 100.
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på grund av olika omständigheter ofta svår att fastställa. Det är exempelvis
ingen ovanlighet att parterna åsyftat olika saker vid avtalets upprättande. 
En annan faktor vid avtalets ingående som tillmäts betydelse är det faktiska
läget vid förhandlingarna. Arbetsdomstolen söker utreda hur vardera part
förhållit sig när avtalet förhandlades fram. Även praxis angående avtalets
tillämpning kan vara av relevans för Arbetsdomstolens tolkning.129 

Arbetsdomstolen kan även avgöra en tolkningstvist genom att söka fastställa
bestämmelsens naturliga och rimliga innebörd. En sådan bedömning gör
Arbetsdomstolen med ledning av exempelvis de praktiska konsekvenserna
av en viss tolkning. Slutligen skall nämnas att Arbetsdomstolen vid oklara
avtal, när de andra tolkningsprinciperna inte ger utslag, avgör
tolkningstvisten på grundval av allmänna överväganden av
skälighetsnatur.130

                                                
129 Fahlbeck s. 100.
130 Fahlbeck s. 100.
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3. Cell Network fallet
Personalen på IT-företaget Cell Network informeras under hösten år 2002
om att samtliga 850 anställda inom den närmaste tiden kommer att sägas
upp. Uppsägningen av de anställda kombineras med ett erbjudande om en ny
anställning med ett annat lönesystem. Detta lönesystem utgörs av en lägre
fast lön och en större rörlig del. De arbetstagare som inte accepterar
erbjudandet kommer att bli utan arbete. Avsikten med förslaget är att
minska lönekostnaderna med 15 procent. De nya löneavtal som företaget
erbjuder de anställda är en del av ett besparingsprogram som kommer att
sänka de årliga kostnaderna för företaget med upp till 100 miljoner
kronor.131 

Cell Network väljer att sänka lönerna för de anställda, framför
uppsägningar, för att kunna behålla den kompetens som finns inom
företaget. Cell Network har tidigare genomgått fyra stora
personalneddragningar och gått från 2500 till 800 anställda.
Företagsledningen menar att ytterligare en uppsägning med 100 arbetstagare
skulle få svåra följder för kompetensen i företaget. Niklas Flyborg, VD för
Cell Network menar att uppsägningar i den situation som företaget befinner
sig i nu skulle medföra att företaget inte klarar av att bedriva verksamheten.
Niklas Flyborg motiverar den tilltänkta besparingsåtgärden med att löneläget
i branschen är alldeles för högt för att vara hållbart. Lönerna har stigit mer
än vad företagets timtaxa gjort. De senaste tre åren har lönerna på Cell
Network ökat med 20-25 procent medan timpriserna i branschen under
samma period endast ökat med fem procent.132

De inblandade fackförbunden133 accepterar inte Cell Networks planer på att
sänka de anställdas löner. En kollektiv åtgärd som syftar till sänkta
lönekostnader strider enligt fackförbunden både mot kollektivavtalen och
mot anställningsskyddslagen. Om Cell Network befinner sig i en
arbetsbristsituation får företaget säga upp personal och följa bestämmelserna
i anställningsskyddslagen. Fackförbunden tror inte att det är fördelaktigt på
lång sikt att i en sådan här situation stödja företagets agerande. Cell
Networks åtgärd utgör enligt fackförbundens mening i realiteten en
omreglering av varje enskilt anställningsavtal på företaget.134 

Almega IT-företagens Arbetsgivarorganisation stödjer dock Cell Networks
handlande fullt ut. Almegas VD Göran Trogen menar att åtgärden är rättsligt
möjlig även om det finns en del frågor som är rättsligt oprövade. Han avser
då frågan om kollektivavtalet ger kollektivt skydd mot lönesänkningar.135

                                                
131 SvD 2002-08-31(1), SvD 2002-08-31(2) och SvD 2002-08-31(3).
132 SvD 2002-08-31(2), SvD 2002-09-05 och DN 2002-09-04.
133 CF, Civilekonomerna, Jusek och SIF.
134 DN 2002-08-30, DN 2002-09-02, SvD 2002-08-31(1) och SvD 2002-08-31(3). 
135 DN 2002-09-05 och SvD 2002-09-05.
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Den avgörande frågan i oenigheten mellan fackförbund och arbetsgivare är
alltså om personalens utgående löner är skyddade genom kollektivavtalen.
De flesta av Cell Networks anställda är akademiker och omfattas av ett
sifferlöst avtal där lönerna förhandlas lokalt.136 Övriga anställda omfattas av
ett kollektivavtal som ingåtts mellan arbetsgivarparten och Svenska
Industritjänstemannaförbundet (SIF). Detta avtal skiljer sig från
akademikernas då det här finns en garanterad löneökning under
avtalsperioden.137 

Arbetsgivarorganisationen Almega menar att det är fullt möjligt att sänka
arbetstagarnas löner i en situation där lönen sänks för alla arbetstagare och
där det inte finns några lönenivåer reglerade i det centrala avtalet.
Individuella och starkt differentierade löneavtal som saknar
minimilönenivåer ger enligt Göran Trogen inte samma skydd för utgående
löner som mer traditionella avtal. Akademikernas fackförbund är däremot av
den uppfattningen att lokal lönesättning inte medför en generell rätt till
lönesänkningar. Det skulle i såfall innebära att akademikernas löner var
lättare att sänka än andra löner på arbetsmarknaden. Detta är enligt Juseks
förhandlingschef Kjell Eriksson inte en korrekt uppfattning. Lönerna är
kollektivavtalsreglerade oavsett om det finns siffror i avtalet eller inte.138 

SIF:s chefsjurist Eva-Helena Kling framhåller avseende Cell Networks avtal
med SIF att de faktiskt utgående lönerna skyddas i kollektivavtalet genom
den avtalade ökningen. Företaget kan då inte ensidigt sänka lönerna under
den löneökningsnivå som avtalet garanterar.139

                                                
136 Avtal om lokal lönebildning  mellan ALMEGA, CF, Jusek och Civilekonomerna se
bilaga B.
137 Avtal om lokal lönebildning mellan Almega och SIF se bilaga A.
138 DN 2002-09-06 och SvD 2002-09-05.
139 SvD 2002-08-31(3).
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4. Analys
Frågan om Cell Networks aviserade åtgärd är förenlig med svensk rätt blev
aldrig föremål för en rättslig prövning. Företagsledningen och
fackförbunden enades den 10 september år 2002 om att fortsättningsvis
arbeta med att införa en ny lönemodell, byggd på frivillig medverkan.140

Min ambition med denna uppsats är därför att utifrån problematiken kring
Cell Network göra en analys av rättsläget. Hur omfattande är egentligen
skyddet för utgående lön i kollektivavtalen respektive
anställningsskyddslagen?

4.1 Kollektivavtalet mellan Almega och SIF

Avtalet om lokal lönebildning på avtalsområdet IT mellan Almega och SIF
tar sin utgångspunkt i individuell och differentierad lönesättning. Avtalet
stadgar dock en förpliktelse för arbetsgivaren att öka lönesumman med viss
procentsats eller visst penningbelopp varje år. Även en garanterad
miniminivå på de anställdas löner finns reglerad i avtalet:

Enas parterna inte efter lokal och central förhandling ökas lönesumman för de
SIF-medlemmar vid företaget som omfattas av lönerevisionen vid respektive
revisionstillfälle med 2,7 % 2001 och 2.5% 2002, eller med 3,2% 2001 och 3,0%
2002 om överenskommelse om arbetstids förkortning inte träffats enligt bilaga 5.

 Vid revisionen 2002 ska heltidsanställd SIF-medlem som omfattas av avtalet
erhålla minst 325 kronor om inte annat överenskommes. 

Vid lönerevisionen ska månadslönen för heltidsanställd som har fyllt 18 år uppgå
till lägst 12.000 kr 2001 och 12.350 kr 2002. För medarbetare som saknar
arbetslivserfarenhet kan lägre lön tillämpas under 12 månader. Om andra skäl än
avsaknad av arbetslivserfarenhet föreligger erfordras lokal överenskommelse.141

Danhard menar att kollektivavtalets bestämmelser inte enbart avser en norm
för lönen på individnivå, utan även en skyldighet gentemot den kollektiva
arbetstagarparten beaktas. Detta innebär att även om Cell Network efter en
15-procentig lönesänkning fortfarande betalar ut en lön till samtliga
anställda som överstiger minimilönen, är detta ingen garanti för att
lönesättningen är förenlig med kollektivavtalet. Lönesättningen kan trots
överensstämmelse med minimibestämmelserna anses strida mot
kollektivavtalets intentioner. Enligt Danhards resonemang förutsätts
nämligen lönenivån på Cell Network ligga på en viss nivå över
minimilönenivån beroende på de anställdas anställningstid, ansvar och
utförda sysslor. Denna kollektiva lönenivå skyddas av det mellan parterna
upprättade kollektivavtalet. Avtalet ger emellertid inte den enskilda
                                                
140 SvD 2002-09-07.
141 Avtal om lokal lönebildning mellan ALMEGA och SIF p. 6, se bilaga A.
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arbetstagaren någon garanterad lön. Detta har dock ingen betydelse i Cell
Network-fallet där en rent kollektiv lönesänkning avsågs och inte enbart
förändring av vissa arbetstagares lön. Sammanfattningsvis gäller alltså Cell
Networks förpliktelse i förhållande till SIF och avser ett upprätthållande av
den kollektiva lönenivån. 

Förutom en garanterad minimilön innehåller kollektivavtalet mellan Almega
och SIF en förpliktelse för arbetsgivaren att öka lönesumman med viss
procentsats eller visst penningbelopp varje år. Även den i avtalet garanterade
löneökningen avser den kollektiva lönenivån. Frågan är då om det i avtalet
kan inläsas någon form av garanti för att arbetsgivaren under avtalsperioden
skall upprätthålla lönenivån efter löneökningen. 

Både Zethraeus och Danhard kommer i sina arbetsrättsliga skrifter till
slutsatsen att det är rimligt att anta att kollektivavtalet inrymmer en
lönesänkningsspärr som hindrar att de uppnådda lönerna frångås under
avtalsperioden. Stöd för ett sådant resonemang finns i Arbetsdomstolens
praxis på området. Enligt AD 1977 nr 185 skall inte arbetsgivaren ensidigt
kunna frigöra sig från den löneökning som garanteras under avtalsperioden.
Arbetsdomstolen gör i AD 1984 nr 32 bedömningen att om det
överhuvudtaget skall vara möjligt för arbetsgivaren att genomföra en
sänkning av de höjda lönerna skall det finnas uttryckligt stöd för detta i
kollektivavtalet. Kollektivavtalet mellan Almega och SIF innehåller inte
något sådant uttryckligt stöd för arbetsgivaren att genomföra en sänkning av
de anställdas löner. Därför är det rimligt att utgå ifrån att det förutsätts i
kollektivavtalet att arbetsgivaren inte kan företa någon sänkning av de höjda
lönerna.

Finns det då någon möjlighet för Cell Network att göra sig helt fri från den
överenskomna lönebildningen med SIF? En uppsägning av överenskommen
lönebildning blir svår att genomföra om det inte är avtalat om på vilka
premisser en uppsägning skall ske. Danhard menar dock att nya
arbetsmetoder, stora produktionsinvesteringar och annat som rubbar
grundförutsättningarna för den bestämda lönebildningen möjligen kan anses
utgöra tillräckliga skäl för att en uppsägning får företas. Avtalet mellan
Almega och SIF innehåller inte några klausuler som anger när en
uppsägning av lönebildningen anses godtagbar. Företaget har därför enligt
avtalet inte någon egentlig möjlighet att säga upp den överenskomna
lönebildningen. Att Cell Network skulle ha möjlighet att säga upp avtalet
beroende på grundförutsättningarna för den bestämda lönebildningen har
rubbats är inte heller troligt. Företagets önskan att ändra den överenskomna
lönebildningen tar nämligen inte sin utgångspunkt i några nya arbetsmetoder
eller produktionsförändringar utan i dålig ekonomi. Oberoende av den
bakomliggande faktorn till Cell Networks handlande får en uppsägning av
det lokala lönebildningsavtalet inte användas för att lokalt sänka den
kollektiva lönenivå som garanteras i det centrala avtalet. Detta innebär att
Cell Network inte har rätt att företa en uppsägning av den överenskomna
lönebildningen i syftet att åstadkomma en sänkning av de anställdas löner.
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4.2 Kollektivavtalet mellan Almega och
akademikerförbunden

Även avtalet om lokal lönebildning mellan Almega,
CivilingenjörsFörbundet (CF), Jusek och Civilekonomerna tar sin
utgångspunkt i individuell och differentierad lönesättning. Avtalet innehåller
dock, till skillnad från avtalet mellan Almega och SIF, inte någon
förpliktelse för arbetsgivaren att öka lönesumman med visst belopp varje år.
Inte heller någon garanterad miniminivå på de anställdas löner fastställs i
avtalet: 

Lönebildningsprocessen avseende medlemmarna i akademikerförbunden
sker på företagsnivå.142

Hela lönebildningen avgörs alltså här på lokal nivå. I frånvaro av en centralt
reglerad lönehöjning synes arbetsgivaren ha möjlighet att ensidigt
genomföra förändringar av arbetstagarens lön. Arbetsgivaren begränsas
nämligen inte av den lönesänkningsspärr som kollektivavtalet då anses
innehålla. Skyddet för den kollektiva lönenivån framstår enligt Danhard som
avlägset i en sådan här situation där det individuella inslaget i lönesättningen
är utpräglat. Cell Networks åsyftade lönesänkningar strider alltså inte mot
det avtal om lokal lönebildning som upprättats mellan företaget och
akademikerförbunden. 

Ger anställningsskyddslagen de arbetstagare som omfattas av avtalet mellan
Almega och akademikerförbunden något skydd mot lönesänkningar? Cell
Networks planerade förändringar av de anställdas löner är ett resultat av att
verksamheten inte kan bära de aktuella lönerna. Förändringen riktar sig till
företagets samtliga anställda. Det är inte fråga om att någon eller några
enskilda arbetstagare fått vidkännas minskning av de utgående lönerna. Det
är istället fråga om en rent kollektiv lönesänkning som berör samtliga
anställda vid företaget. Detta innebär att eventuella uppsägningar av
anställda som inte accepterar den nya lönemodellen har föranletts av
arbetsbrist och är alltså sakligt grundade.143 

Arbetsdomstolen konstaterar i AD 1993 nr 61 att när en uppsägning sker på
grund av arbetsbrist, saknas i regel anledning att närmare gå in på om
förändringen varit berättigad av företagsekonomiska skäl. Arbetsgivaren har
nämligen ingen skyldighet att hålla igång verksamheten i oförändrat skick
för att tillgodose arbetstagarnas anställningsvillkor. Alternativet skulle enligt
Arbetsdomstolen vara att domstolen fick avgöra vilka anställningsförmåner
som är skäliga. Detta är enligt Arbetsdomstolen inte ett acceptabelt

                                                
142 Avtal om lokal lönebildning mellan Almega, CF, Jusek och Civilekonomerna p. 5, se
bilaga B.
143 Enligt 7 § anställningsskyddslagen
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förfarande i svensk arbetsrätt. Anställningsskyddslagen skyddar alltså inte
vederlagssidan av anställningsförhållandet när lönesänkningen sker med
utgångspunkt i en arbetsbristsituation. Cell Network kan alltså med hjälp av
arbetsbristrekvisitet företa kollektiva lönesänkningar som inte strider mot
anställningsskyddslagen. Det är därför högst intressant för Cell Network att
föra en diskussion om förändring av anställningsvillkoren med sina
anställda.

En förutsättning för att Cell Network skall kunna genomföra en förändring
av de anställdas vederlag är dock att de anställda blir erbjudna en fortsatt
anställning på de förändrade villkoren.144 Detta har Cell Network gjort i
samband med uppsägningarna. Om de anställda inte accepterar detta uppstår
en arbetsbristsituation beträffande de tidigare anställningarna.

4.3 Sammanfattande diskussion

Vad jag sökt utreda i denna uppsats, med utgångspunkt i problematiken
kring Cell Network, är omfattningen av skyddet för utgående lön i
kollektivavtalet respektive anställningsskyddslagen. Utredningen har gjorts
utifrån de två lönebildningsavtal som Cell Network var bundet av under den
aktuella perioden. Jag har i min analys sökt klargöra om dessa avtal eller
anställningsskyddslagen hindrar Cell Network från att sänka de anställdas
löner.

Avtalet om lokal lönebildning mellan Almega och SIF tar sin utgångspunkt i
individuell och differentierad lönesättning. Avtalet stadgar dock en
förpliktelse för arbetsgivaren att öka lönesumman med ett visst belopp varje
år. Denna garanterade löneökning innebär en skyldighet för arbetsgivaren att
upprätthålla den uppnådda förtjänstnivån under avtalsperioden. Denna
förpliktelse framgår tydligt av de i uppsatsen genomgångna rättsfallen på
området. Avtalet innehåller inte heller någon bestämmelse som medför att
de uppnådda lönerna kan frångås under avtalsperioden. Cell Network kan
därför inte sänka lönen för de arbetstagare som omfattas av avtalet mellan
företaget och SIF.

Beträffande avtalet som upprättats mellan Almega och
akademikerförbunden skiljer sig detta avtal från det avtalet mellan Almega
och SIF. Hela lönebildningen avgörs här på lokal nivå. Avtalet innehåller
inte någon centralt reglerad löneökning för de anställda. Detta medför att
arbetstagaren inte skyddas av den lönesänkningsspärr som kollektivavtalet
då anses innehålla. Cell Networks åsyftade lönesänkningar strider alltså inte
mot detta avtal. Inte heller anställningsskyddslagen kan erbjuda de anställda
något skydd i den uppkomna situationen. Anställningsskyddslagen skyddar
nämligen inte vederlagssidan av anställningsförhållandet när lönesänkningen
sker med utgångspunkt i en arbetsbristsituation. Cell Network kan alltså

                                                
144 Enligt 7 § andra stycket anställningsskyddslagen.
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med hjälp av arbetsbristrekvisitet företa kollektiva lönesänkningar som inte
strider mot anställningsskyddslagen. 

Sammanfattningsvis gör jag utifrån uppsatsens teoretiska del bedömningen
att avtalet om lokal lönebildning mellan Almega och SIF hindrar Cell
Network från att företa de avsedda sänkningarna av de anställdas löner.
Däremot finner jag att avtalet om lokal lönebildning mellan Almega och
akademikerförbunden inte utgör något hinder för Cell Network att utföra de
tilltänkta sänkningarna.
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Bilaga A
A V T A L  O M  L O K A L  L Ö N E B I L D N I N G
A V T A L S O M R Å D E  I T

ALMEGA
IT-företagens Arbetsgivarorganisation
Box 16105 • 103 22 Stockholm
Telefon 08-762 69 00 • www.almega.se

2001-2002

Avtal om lokal lönebildning i företagen för avtalsområde IT mellan
ALMEGA IT-företagens  Arbetsgivarorganisation och SIF

1 Avtalets omfattning

Avtalet gäller för  medlemmar i SIF som är anställda i företag anslutna till
ALMEGA IT-företagens Arbetsgivarorganisation – avtalsområde IT.

2 Övergripande mål för lönebildningen

Lönebildningen kopplas till företagets övergripande mål och sker mot
bakgrund av företagets ekonomiska förutsättningar, främst
produktivitetsutvecklingen, och medarbetarnas bidrag till denna.

Det är parternas gemensamma uppfattning att ökad lönsamhet, produktivitet
och utvecklingskraft i företagen samt stabila och förtroendefulla relationer
mellan företagsledning, medarbetare och lokala fackliga företrädare utgör
avgörande förutsättningar för ökad konkurrenskraft och tillväxt.

Produktivitetsutveckling är ett resultat av en skapande process med tydliga
mål för företagets verksamhet och för medarbetaren. Företagets lönesättande
chefer har därför ett särskilt ansvar för att mål sätts upp och att uppföljning
av resultat sker.

Avtalets inriktning är att skapa en process där medarbetarens uppnådda
resultat, kompetens och skicklighet knyts samman med den individuella
löneutvecklingen. Medarbetarnas utbildning och kompetensutveckling är av
stor betydelse för företagets produktivitet och förnyelse. 

http://www.almega.se/
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3  Den individuella lönen

Lönesättningen ska vara individuell och differentierad. Den individuella
lönen ska främst grundas på 

- verksamhetens krav och arbetsuppgifternas art, innehåll, svårighetsgrad
och ansvar 

- individuell kompetens av betydelse för verksamheten 
- uppnådda resultat jämförda med uppsatta mål

Avgörande för den individuella löneutvecklingen är i första hand
arbetsuppgifterna och kompetenskraven samt hur målen för verksamheten
av såväl individuell som övergripande art uppfyllts. 

Uppsatta mål kan även avse utveckling av personliga färdigheter.

Lönesättningen och lönestrukturen i företaget ska vara saklig och
systematisk. Lönesättningsprinciperna ska vara kända.
Lönesättningsprinciperna ska inte vara diskriminerande.
Osakliga löneskillnader ska elimineras.

4 Det individuella lönesamtalet 

Det individuella lönesamtalet är ett viktigt led i företagets
lönebildningsprocess. Lönesamtal ska ske årligen direkt mellan lönesättande
chef och medarbetaren. Detta kan exempelvis innehålla

- beskrivning av företagets lönesättningsprinciper och faktorer av
betydelse för den individuella lönesättningen

- uppföljning av satta mål för medarbetaren samt lönesättande chefens
bedömning i övrigt av uppnådda resultat

- diskussion om arbetssituationen vad gäller arbetsuppgifter och ansvar

-     kompetensutveckling

Om en medarbetare inte erhåller lönehöjning i samband med lönerevision i
företaget, ska särskilda överläggningar med berörda parter föras om vad som
krävs för en positiv löneutveckling. Den enskildes förutsättningar för
arbetsuppgifterna liksom kompetenshöjande insatser eller andra åtgärder,
ska behandlas.  
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5 Den lokala löneprocessen

Lönebildningsprocessen avseende medlemmarna i SIF sker på företagsnivå. 

De gemensamma principerna för lönebildningen enligt detta avtal förutsätter
att de lokala parterna gör en gemensam genomgång av avtalets intentioner
och tillämpningen på företaget. Med sin kännedom om företagets
förhållanden ska de lokala parterna genom ömsesidigt hänsynstagande i
samförstånd medverka i lönebildningen. De lokala parterna upprättar en
tidsplan, inklusive lönerevisionstillfällen, samt kommer överens om
formerna för den lokala löneprocessen. 

Som inledning på de lokala förhandlingarna träffas företrädare för de lokala
parterna för att komma överens om tillämpningen av avtalet. 

Lönerevisionstidpunkt är den 1 januari, om inte annat överenskommes.

Företaget överlämnar till SIF-klubben förslag till nya individuella löner för
medlemmarna. Företaget redovisar en analys av tillvägagångssättet mot
bakgrund av företagets lönesättningsprinciper. De lokala parterna förhandlar
och träffar överenskommelse om de individuella lönerna.

Begäran om förhandling ska framställas inom tre veckor efter det att
företaget lämnat sitt förslag.

6 Förhandlingsordning

Det ligger i avtalets anda att de lokala parterna vinnlägger sig att komma
överens. Om enighet inte kan uppnås kan central förhandling begäras av
endera parten.

Central förhandling ska påkallas senast tre veckor efter den lokala
förhandlingens avslutande och får i vart fall inte påkallas senare än den 1
september 2001 respektive 1 juni 2002.

Enas parterna inte efter lokal och central förhandling ökas lönesumman för
de SIF-medlemmar vid företaget som omfattas av lönerevisionen vid
respektive revisionstillfälle med 2,7 % 2001 och 2,5 % 2002, eller med 3,2
% 2001 och 3,0 % 2002 om överenskommelse om arbetstidsförkortning inte
träffas enligt bilaga 5.

Vid revisionen 2002 ska heltidsanställd SIF-medlem som omfattas av avtalet
erhålla minst 325 kronor om inte annat överenskommes.

Efter lönerevisionen ska månadslönen för heltidsanställd som har fyllt 18 år
uppgå till lägst 12.000 kr 2001 och 12.350 kr 2002. För medarbetare som
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saknar arbetslivserfarenhet kan lägre lön tillämpas under 12 månader. Om
andra skäl än avsaknad av arbetslivserfarenhet föreligger erfordras lokal
överenskommelse.

7 Giltighetstid

Detta avtal gäller from den 1 januari 2001 t o m den 31 oktober 2002.
Lönerevision i ett kommande avtal sker tidigast 1 januari 2003 om inte
annat överenskommes.

ALMEGA IT-FÖRETAGENS ARBETSGIVARORGANISATION

SIF
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Bilaga B
A V T A L  O M  L O K A L  L Ö N E B I L D N I N G
A V T A L S O M R Å D E  I T

ALMEGA
IT-företagens Arbetsgivarorganisation
Box 16105 • 103 22 Stockholm
Telefon 08-762 69 00 • www.almega.se

2001-2002

Avtal om lokal lönebildning i företagen för avtalsområde IT mellan
ALMEGA IT-företagens Arbetsgivarorganisation och Civilingenjörs-
Förbundet (CF), Jusek och Civilekonomerna

1 Avtalets omfattning

Avtalet gäller för medlemmar i CF, Jusek och Civilekonomerna
och i övriga till PTK anslutna SACO-förbund som är anställda i
företag anslutna till ALMEGA IT-företagens Arbetsgivarorganisation
– avtalsområde IT. Förbunden uppträder som en part lokalt
och centralt. Lokal arbetstagarpart kallas i detta avtal
akademikerföreningen.

2 Övergripande mål för
lönebildningen

Lönebildningen kopplas till företagets övergripande mål och sker
mot bakgrund av företagets ekonomiska förutsättningar, främst
produktivitetsutvecklingen och medarbetarnas bidrag till denna.

Det är parternas gemensamma uppfattning att ökad lönsamhet,
produktivitet och utvecklingskraft i företagen samt stabila och
förtroendefulla relationer mellan företagsledning, medarbetare och
lokala fackliga företrädare utgör avgörande förutsättningar för
ökad konkurrenskraft och tillväxt.

Produktivitetsutveckling är ett resultat av en skapande process med
tydliga mål för företagets verksamhet och för medarbetaren.
Företagets lönesättande chefer har därför ett särskilt ansvar för att
mål sätts upp och att uppföljning av resultat sker.

http://www.almega.se/
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Avtalets inriktning är att skapa en process där medarbetarens uppnådda
resultat, kompetens och skicklighet knyts samman med den
individuella löneutvecklingen. Medarbetarnas utbildning och
kompetensutveckling är av stor betydelse för företagets produktivitet
och förnyelse.
3

3 Den individuella lönen

Lönesättningen ska vara individuell och differentierad. Den individuella
lönen ska främst grundas på

• verksamhetens krav och arbetsuppgifternas art, innehåll, svårighetsgrad
och ansvar för t ex ekonomi, personal och teknik

• individuell kompetens av betydelse för verksamheten

• uppnådda resultat jämförda med uppsatta mål

Avgörande för den individuella löneutvecklingen är i första hand
arbetsuppgifterna och kompetenskraven samt hur målen för verksamheten
av såväl individuell som övergripande art uppfyllts.

Uppsatta mål kan även avse utveckling av personliga färdigheter.

Lönesättningen och lönestrukturen i företaget ska vara saklig och
systematisk. Lönesättningsprinciperna ska vara kända.
Lönesättningsprinciperna ska inte vara diskriminerande. Osakliga
löneskillnader ska elimineras.

4 Det individuella lönesamtalet

Det individuella lönesamtalet är ett viktigt led i företagets
lönebildningsprocess. Lönesamtal ska ske årligen direkt mellan lönesättande
chef och medarbetaren. Detta kan exempelvis innehålla

• beskrivning av företagets lönesättningsprinciper och faktorer av
betydelse för den individuella lönesättningen

• uppföljning av satta mål för medarbetaren samt lönesättande
chefens bedömning i övrigt av uppnådda resultat

• diskussion om arbetssituationen vad gäller arbetsuppgifter och
ansvar
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• kompetensutveckling

Om en medarbetare inte erhåller lönehöjning i samband med lönerevision
i företaget, ska särskilda överläggningar med berörda parter
föras om vad som krävs för en positiv löneutveckling. Den enskildes
förutsättningar för arbetsuppgifterna, liksom kompetenshöjande
insatser eller andra åtgärder, ska behandlas.

5 Den lokala löneprocessen

Lönebildningsprocessen avseende medlemmarna i akademikerförbunden
sker på företagsnivå.

Företaget och akademikerföreningen gör en genomgång av avtalets
intentioner och tillämpning vid företaget och upprättar en tidplan
för lönerevision.

Lönerevisionstidpunkt är den 1 januari, om inte annat överenskommes.

Företaget överlämnar till akademikerföreningen förslag till nya
individuella löner för medlemmarna. Företaget redovisar en analys
av tillvägagångssättet mot bakgrund av företagets lönesättningsprinciper.
De lokala parterna förhandlar och träffar överenskommelse
om de individuella lönerna.

Begäran om förhandling ska framställas inom tre veckor efter det
att företaget lämnat sitt förslag.

Saknas akademikerförening sker förhandlingen med den enskilde
medarbetaren.
Lönen
6
6 Förhandlingsordning

Det ligger i avtalets anda att de lokala parterna vinnlägger sig att
komma överens. Om enighet inte kan uppnås kan central förhandling
begäras av endera parten.

Central förhandling ska påkallas senast tre veckor efter den lokala
förhandlingens avslutande.

Om parterna inte kan enas vid central förhandling kan frågan hänskjutas
till Akademikernämnden för lönefrågor. Detta ska ske senast tre veckor efter
det att den centrala förhandlingen avslutats. Nämnden ska avge
rekommendation till de lokala parterna senast inom en månad i tvistefråga
som uppkommit inom ramen för detta avtal.
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Nämnden består av fyra ledamöter, varvid parterna utser vardera två
ledamöter. Om nämnden är ense, kan den fungera som skiljenämnd
med en av nämnden utsedd opartisk ordförande. Part som ej iakttar
de tidsfrister som anges, förlorar rätten att föra frågan vidare och
företaget äger rätt att fastställa lönerna.

7 Giltighetstid

Detta avtal gäller from den 1 januari 2001 t o m den 31 december
2002.

ALMEGA IT-företagens Arbetsgivarorganisation

CF

Jusek

Civilekonomerna
Förhandlingsordning
Giltighetstid
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