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Sammanfattning 
Arbetstagaren är i princip skyldig att utföra allt arbete som faller inom 
kollektivavtalets gränser, det vill säga sådant arbete som har ett naturligt 
samband med arbetsgivarens verksamhet. Det enskilda avtalet sätter dock de 
slutgiltiga gränserna.  
 
Förändringen arbetsgivaren vill genomföra kan vara både temporär och av 
större varaktighet. Vid en mindre ingripande förändring av arbetstagarens 
villkor behöver inte arbetsgivaren vidtaga någon särskild åtgärd. Om 
förändringen däremot är mer omfattande måste arbetsgivaren 
primärförhandla innan förändringen genomförs. Om förändringen samtidigt 
har särskilt ingripande effekter för arbetstagaren måste godtagbara skäl 
föreligga för att omregleringen skall få genomföras även om arbetstagaren 
är skyldig att utföra arbetsuppgiften enligt sitt gällande anställningsavtal.     
 
Om en förändring sträcker sig utanför arbetstagarens anställningsavtal måste 
arbetsgivaren ha saklig grund för sin omreglering vilket innebär personliga 
skäl eller arbetsbrist. Skälen för en omplacering kan rättsligt granskas och 
om dessa inte anses godtagbara kan arbetsgivaren bli skadeståndsskyldig. 
Dock görs i dessa fall ingen prövning enligt lagen om anställningsskydd.  
 
När det gäller uppsägning för omreglering på grund av personliga skäl kan 
arbetsgivaren komma lindrigare undan om denne erbjuder arbetstagaren en 
anställning med i huvudsak liknande arbetsuppgifter. Arbetsgivaren anses 
då ha ansträngt sig för att arbetstagaren skall få en annan uppgift inom 
verksamheten. Om uppsägningsgrunden istället är arbetsbrist görs en 
striktare bedömning av arbetsgivarens agerande bland annat eftersom det är 
arbetsgivaren själv som bestämmer om arbetsbrist förekommer eller ej.  
 
Skillnaden mellan omreglering och omplacering förklaras i uppsatsen. Om 
arbetsgivaren vill omplacera arbetstagarna till nya arbetsuppgifter 
aktualiseras turordningsreglerna. Om arbetsgivaren vill omreglera ett 
anställningsavtal finns ingen specifik regel i lag, däremot finns gott om 
rättspraxis som istället blir avgörande. Arbetsgivaren är även i dessa fall 
skyldig att försöka hitta en anställning hos sig, också om det innebär arbete 
på annan ort för arbetstagaren.  
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Förkortningar 
AD Arbetsdomstolen 
ATL  Arbetstidslag (1982:673) 
FML Lag (1974:358) om facklig förtroendemans 

ställning på arbetsplatsen 
LAS  Lag (1982:80) om anställningsskydd 
LOA  Lag (1994:260) om offentlig anställning 
MBL Lag (1976:580) om medbestämmande i 

arbetslivet 
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1 Inledning  
I detta avsnitt ska jag introducera min frågeställning närmare och den metod 
jag kommer att använda mig av.  

1.1 Syfte och metod  
Ett syfte med en avslutande uppsats på juristlinjen kan vara mycket 
varierande. Jag valde personligen att låta mitt syfte utkristallisera sig mer 
och mer under tiden jag läste in mig på ämnet. Jag visste att jag ville skriva 
en arbetsrättslig uppsats arbetsgivare skulle kunna ha användning för. Att 
det blev om omreglering av anställningsavtalet var ett ämne min handledare 
hjälpte mig med att ta fram. Inom detta område finns det inte någon 
lagstiftning vilket gör det väldigt intressant att försöka kartlägga rättsläget.  
 
Syftet med denna uppsats är att fastställa gällande rätt angående 
möjligheterna för arbetsgivaren att förändra ett anställningsavtal. Vidare 
ingår i mitt syfte att försöka föra en viss framtidsdiskussion och att 
ifrågasätta om dagens läge egentligen är det optimala för arbetsmarknaden i 
Sverige.   
 
Metoden jag använt mig av brukar kallas traditionell juridisk metod. Detta 
innebär att informationssökning skett via aktuell (i den mån det finns) lag, 
praxis, förarbeten och doktrin. I mitt fall har stor tyngdpunkt legat på just 
praxis. 

1.2 Ämne 
Arbetsgivaren och arbetstagaren behöver i många olika situationer förändra 
gällande anställningsvillkor. Det kan handla om arbetsuppgifter, lön, 
geografisk placering eller liknande. Med tanke på hur stort behovet som 
finns av bestämmelser på detta område är det kanske märkligt att en 
lagreglering inte skapats. Den mest avgörande orsaken till det är antagligen 
att en lagstiftning skulle vara för komplicerad och att kraven på precision i 
en sådan lag skulle vara orimliga.  
 
Det ämne jag valt att skriva om är arbetsgivarens rätt att under ett gällande 
anställningsavtal förändra de villkor som gäller för arbetstagaren. Fokus 
ligger alltså på de förändringar arbetsgivaren vill genomföra men samtidigt 
ha kvar arbetstagaren som anställd. För att förstå detta måste jag göra ett 
klargörande om vad som avses med just omreglering i jämförelse med 
omplacering och liknande uttryck som används inom arbetsrättsområdet.   
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1.3 Terminologi och utgångspunkter 
Arbetstagarbegreppet är vidsträckt i svensk rätt. Det civilrättsliga begreppet 
arbetstagare definieras inte i lag utan bestäms utifrån principer utarbetade i 
rättspraxis. Arbetstagarbegreppet har definierats som ”en person som på 
grund av avtal personligen utför arbete mot ersättning för någon annans 
räkning, och därvid intar en personligt underordnad och i någon mån socialt 
och ekonomiskt beroende ställning”1. Arbetstagarbegreppet är tvingande, 
vilket innebär att man inte kan avtala annat.  

 1.3.1 Definition av omregleringsbegreppet 
I första hand kan fastslås att arbetstagaren är skyldig att acceptera större 
förändringar om dessa är av tillfällig karaktär. Förändringen är dock i dessa 
situationer endast kortvarig och förhållandet återgår alltid till det tidigare. 
De tillfälliga förändringarna skall dock inte behandlas inom denna uppsats 
utan fokus ställs på de varaktiga ändringarna. 
 
De varaktiga förändringarna delas in i två typer. Inom och utom ramen för 
anställningen. Inom ramen för anställningen får arbetsgivaren ensidigt 
besluta om ändringar med stöd av bestämmelserna om arbetsledningsrätten. 
Det kan för arbetstagaren innebära en geografisk omplacering, förändring av 
arbetstid eller förändring av arbetsuppgiften.2 Dessa situationer kommer 
fortsättningsvis att benämnas omplaceringar. Arbetsgivaren behöver i dessa 
situationer enligt huvudregeln inte motivera sitt handlande och ingen 
uppsägningstid behöver iakttas. Omplaceringen sker ju inom ramen för vad 
arbetstagaren skall acceptera. Om arbetstagaren vägrar följa beslutet kan det 
utgöra saklig grund för uppsägning. Omplaceringarna skall inte 
sammanblandas med de tidigare nämnda tillfälliga förändringarna som kan 
vara mer ingripande än omplaceringarna inom ramen för anställningen.3

 
Om däremot arbetsgivaren genomför en åtgärd som anses falla utanför 
ramen för anställningen ses detta som ett skiljande från tjänsten i 
kombination med erbjudande om en ny anställning. De här situationerna 
benämns omregleringar. Arbetsgivaren måste i detta läge följa reglerna om 
uppsägning i LAS. Avgörande för hur åtgärden skall betecknas är inte 
arbetsgivarens egen formulering utan ifall arbetstagaren inom ramen för sitt 
anställningsavtal kan anses vara skyldig att utföra arbetsuppgiften eller inte.  
 
För att ytterligare klargöra situationen kan man titta på kategoriseringen 
Reinhold Fahlbeck gör i sitt verk ”Praktisk Arbetsrätt”. Fahlbeck vill här 
visa på skillnaderna mellan omflyttning, omplacering och det i den här 
uppsatsen behandlade området omreglering. Omflyttning är den minst 

                                                 
1 Rönnmar, Mia; ”Arbetsledningsrätt och arbetsskyldighet”, 2004, Juristförlaget i Lund, s. 
258 f 
2 Malmberg, Jonas; ”Anställningsavtalet –om anställningsförhållandets individuella 
reglering”, 1997, Iustus, s. 244f 
3 Malmberg, a.a., 1997, s. 248 f 
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ingripande förändringen medan omreglering är den mest djupgående.4 
Gränsen mellan kategorierna omflyttning och omplacering dras med hjälp 
av tidsfaktorn. En varaktig omflyttning anses vara en regelrätt 
omplacering.5  
 
Vad som hittills kan fastställas är att för att en omreglering skall vara aktuell 
krävs det att det är fråga om en stadigvarande förändring av arbetstagarens 
arbetsvillkor samt att förändringen sträcker sig utanför ramen för 
anställningsavtalet.  Mycket omfattande förändringar av arbetstagarens 
anställningsvillkor ändrar alltså anställningsavtalets innehåll vilket innebär 
att en omreglering aktualiseras. Det är dessa omregleringsfall mitt arbete 
skall behandla. Men för att skapa en grund för fortsatt läsande vill jag börja 
med att kartlägga den allmänt rådande arbetsledningsrätten i Sverige.   
 
 

                                                 
4 Fahlbeck, Reinhold; “Praktisk arbetsrätt”, 1991, Liber, s. 213 
5 Fahlbeck, a.a., 1991, s. 213 
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2 Arbetsledningsrätten 
I detta avsnitt ges en kort introduktion till arbetsgivarens grundläggande 
arbetsledningsrätt samt en kort historisk tillbakablick över detta område. 

2.1 Historisk tillbakablick på 
arbetsgivarens arbetsledningsrätt 
I början av 1900-talet ansågs arbetsgivarna och arbetstagarna vara 
jämbördiga parter och lika inför lagen men verkligenheten var en annan. 
Arbetsgivaren bestämde större delen av anställningsvillkoren. 
Fackföreningarna försökte få till bestämmelser i kollektivavtalen som 
gynnade deras medlemmar men arbetsgivarsidan motsatte sig detta. 
Arbetsgivarna ville självklart fortsätta ha ensamrätt att bestämma över 
anställningsförhållandet. I SAFs stadgar (numera Svenskt Näringsliv) 
infördes en § 23 som fastställde att alla SAF-medlemmar i sina avtal skulle 
ta med en bestämmelse om att arbetsgivaren har rätt att fritt antaga och 
avskeda arbetstagare. Genom decemberkompromissen 1906 tvingades 
arbetstagarsidan (LO) att acceptera dessa krav och § 23 kom efter detta att 
utgöra en klausul i de gällande kollektivavtalen. Dessa bestämmelser 
kvarstod som en standarddel i kollektivavtalen fram till antagandet av MBL 
1976.6   
 
Vidare utformade AD i sitt avgörande 1929 nr 29 den s.k. 29/29-principen 
(se vidare nedan) vilken kortfattat innebar att arbetstagaren enligt 
kollektivavtal var skyldig att utföra allt arbete som stod i naturligt samband 
med arbetsgivarens rörelse och som ansågs falla inom arbetstagarens 
allmänna yrkeskvalifikationer. Huvudregeln var att skyldigheten för 
arbetstagaren sammanföll med kollektivavtalets gränser. Konsekvensen av 
detta kunde därför bli att arbetstagaren (om denne hade fler 
kompetensområden än sin aktuella anställning) skulle kunna bli skyldig att 
utföra arbete även inom ett annat arbetsområde än sitt ursprungliga.7  
 
I början av 1930-talet diskuterades arbetsgivarens fria uppsägningsrätt för 
första gången i AD (AD 1932 nr 100 och AD 1934 nr 179), där den fria 
uppsägningsrätten förklarades vara en allmän rättsgrundsats. Detta innebar 
att rättigheten att fritt säga upp arbetstagare gällde även om uttryckligt stöd 
inte fanns i kollektivavtal och att den ansågs vara en dold klausul i det 
gällande avtalet.8  
 
Utvecklingen drog sig mer åt en tämligen vidsträckt skyldighet att acceptera 
omplaceringar och den nämnda 29/29-principens tillämpning i praktiken 
                                                 
6 Schmidt, Folke, ”Löntagarrätt”, 1994, Juristförlaget, s. 155 
7 Victorin, Anders, “Om omplacering och omreglering i anställningsförhållanden”, Svensk 
Juristtidning, 1979, s. 678 f 
8 Malmberg, a.a., s. 244f 
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innebar ett stort framsteg för arbetsgivarsidan. Arbetstagarna var tvungna att 
successivt dra sig tillbaka och i och med utfallet av AD 1968 nr 33 började 
arbetstagarna försöka hitta alternativa lösningar på de problem som uppstod 
genom ekonomisk kompensation.9

 
I AD 1968 nr 33 omplacerades tre yrkesarbetare till så kallat tempoarbete. 
Metallindustriarbetareförbundet anförde då att arbetsgivaren inte kunde sätta ner lönen 
utan att iaktta uppsägningstid. AD menade dock att arbetsgivaren haft denna rätt och att 
omplaceringen i kombination med lönenedsättningen endast utgjorde en modifikation av 
det redan rådande anställningsförhållandet. 
 
Efter ”arbetsrättsreformen” som genomfördes i början av 1970-talet, kan 
man sammanfatta rättsläget så att för arbetstagare var principen om 
arbetsgivarens arbetsledningsrätt långt driven.  
 
Utöver 29/29-principen har även reglerna om primär förhandlingsskyldighet 
i MBL haft stor betydelse för arbetsgivarens agerande. En väsentlig och 
varaktig förändring av en arbetstagares anställningsvillkor är just det 
område som aktualiserar arbetsgivarens primära handlingsskyldighet. Inom 
dessa förhandlingar finns det utrymme för att diskutera det mest lämpade 
agerandet från arbetsgivarens sida.  Mer om detta nedan i kap. 2.3.1.10    
 
I och med att förändringen gått från fri uppsägningsrätt och oinskränkt 
arbetsledningsrätt mot ett mer reglerat område väcker frågorna beträffande 
omreglering och omplacering mer intresse. Vad som måste kommas ihåg är 
att vi utgår ifrån att anställningsavtalet som sådant innebär att arbetstagaren 
underkastar sig arbetsgivarens rätt att styra över denne. Om man inte kan 
tala om en underkastelse är det tveksamt om det verkligen existerar ett 
anställningsavtal. Vad som kommer att framgå är dock att denna skyldighet 
att stå till förfogande i många fall är begränsad.11

 
Under hela 1900-talet har således skett en viss inskränkning av 
arbetsgivarens arbetsledningsrätt. Överenskommelsen 1906 var bland annat 
en händelse som bidrog till att arbetsmarknaden kom att präglas av 
samarbete och samförstånd. Starka fackföreningar och kollektivavtalens 
ställning samt en hög grad av arbetstagarinflytande karaktäriserar numera 
arbetsmarknaden. Utvecklingen pågår emellertid fortfarande.12      
 

2.2 Allmänt om arbetsgivarens 
arbetsledningsrätt idag  
Arbetsledningsrätten sägs innebära att arbetsgivaren i princip fritt kan 
besluta om arbetets organisation, metod, produktionssätt, omplacering inom 

                                                 
9 Victorin, a.a., 1979, s. 681 f 
10 Victorin, a.a., 1979, s. 683 
11 Victorin, a.a., 1979, s. 677 
12 Rönnmar, a.a., 2004, s. 45 f 
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arbetsskyldighetsramen, arbetstidens förläggning samt vissa förmåner.13 
Man brukar skilja arbetsledning från företagsledning genom att säga att med 
arbetsledning menas främst arbetsuppgiftens bestämmande så som 
exempelvis platsen eller tidpunkten för arbetets utförande. Med 
företagsledning avses däremot exempelvis planläggning av produktionen 
och vidtagande av ekonomiska beslut gentemot utanförstående.14

 
Det kan tolkas in i följderna av arbetsledningsrätten att arbetsgivaren har en 
betalningsskyldighet gentemot sina arbetstagare. För arbetstagaren innebär 
motsvarigheten till arbetsgivarens arbetsledningsrätt och 
betalningsskyldighet arbetstagarens arbetsskyldighet. Denna fastställs 
främst genom anställningsavtalet och parterna är vanligtvis vid avtalets 
ingående överens om vilka arbetsuppgifter som skall utföras. Arbetstagaren 
åtar sig då de typer av uppgifter som är allmänt kända för att utföras vid 
liknande anställningar. Exempel på uppgifter kan vara sådana som utförs av 
företrädare på samma position. Det är dock inte arbetstagarens individuella 
kunskap om arbetsuppgiften som åsyftas utan den insikt de arbetssökande 
kan sägas ha som grupp över vad som ingår i anställningsområdet. Utöver 
detta kan självklart individuella uppgifter preciseras i varje enskilt 
anställningsavtal.15  

2.2.1 29/29-principen 
Som tidigare nämnts har 29/29-principen haft stor betydelse för 
omfattningen av arbetsgivarens arbetsledningsrätt. AD uttalade i målet AD 
1929 nr 29 att arbetstagare bunden av kollektivavtal ”är skyldig att mot de 
avtalsenliga löneförmåner, som gälla för det arbete, vari han är anställd, 
utföra allt sådant arbete för arbetsgivarens räkning”. I detta fall var AD 
tvungen att tolka ett konkret kollektivavtal och inga individuella 
tolkningsdata angavs. Avgörandet ansågs grundat på en generell rättssats 
vilken har fått fortsatt betydelse i senare praxis.16 Denna betydelse syns 
bland annat i AD 1990 nr 59 där AD uttalar att ”principen är en hävdvunnen 
kollektivavtalsrättslig grundsats av stor praktisk betydelse och att man 
därför måste utgå från att ett kollektivavtal är att tolka i enlighet med denna 
princip såvida inte annat framgår av uttryckliga avtalsbestämmelser eller 
vinner klart stöd av andra omständigheter”.17

 
29/29-principen har två gränslinjer för arbetstagarens arbetsskyldighet. Den 
första begränsningen dras vid det naturliga sambandet med arbetsgivarens 
verksamhet och den andra begränsningen dras vid arbetstagarens allmänna 
yrkeskvalifikationer.18

 

                                                 
13 Rönnmar, a.a., 2004, s. 45 ff 
14 Schmidt, a.a., 1994, s. 224 
15 Malmberg, a.a., 1997, s. 255 f 
16 Malmberg, a.a., 1997, s. 259 
17 Malmberg, a.a., 1997, s. 259 
18 Malmberg, a.a., 1997, s. 260 
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När det gäller det naturliga sambandet poängteras att arbetstagaren i regel 
inte är skyldig att utföra arbete som inte faller inom arbetsgivarens normala 
verksamhet. AD har låtit detta kriterium sammanfalla med kollektivavtalens 
tillämpningsområde. Arbetstagarna är inte skyldiga att utföra annat arbete än 
vad som faller in under respektive kollektivavtal. Däremot kan arbetstagaren 
bli skyldig att utföra andra arbetsuppgifter om arbetsgivaren till exempel 
ändrar inriktning på sin verksamhet. Avgörande vid bedömningen av 
huruvida den ändrade inriktningen ingår i arbetsskyldigheten är det naturliga 
sambandet mellan arbetsgivarens gamla och nya verksamhet.  
 
Att arbetet skall falla inom arbetstagarens allmänna yrkeskvalifikationer är 
för arbetsgivaren oftast självklart. En arbetsgivare tilldelar sällan en 
arbetstagare en uppgift som han inte tror att arbetstagaren klarar av. 
Arbetaren är inte heller skyldig till att genomgå någon omskolning eller 
liknande för att passa till en tjänst.19    

2.3 Begränsning av 
arbetsledningsrätten 
Arbetsledningsbesluten fattas normalt sett av arbetsgivaren fritt men 
rättigheten kan inskränkas genom lag, rådande kollektivavtal och principer. 

2.3.1 Enligt lag/primärförhandling 
Bestämmelserna om primärförhandling vilka enligt 29 § LAS skall tillämpas 
vid uppsägning på grund av arbetsbrist finns i 11-14 §§ MBL. Reglerna 
innebär ett fackligt inflytande och att arbetstagaren inte har någon 
individuell rätt till överläggning med arbetsgivaren. Arbetsgivaren är endast 
skyldig att förhandla med kollektivavtalsbärande arbetstagarorganisation. 
 
Om arbetsgivaren inte är bunden av något kollektivavtal aktualiseras 13 § 2 
st. MBL. I bestämmelsen stadgas att arbetsgivaren i dessa situationer är 
skyldig att förhandla med alla berörda arbetstagarorganisationer vilket 
innebär alla organisationer med medlemmar som berörs av uppsägningen.20  
 
Detta skall skiljas från uppsägningar som grundar sig på personliga skäl. Då 
gäller istället att arbetsgivaren senast två veckor innan uppsägningen sker 
skall meddela den enskilde arbetstagaren om uppsägningen. Om 
arbetstagaren är fackligt organiserad skall även arbetstagarorganisationen 
underrättas. Organisationen och arbetstagaren har då rätt till överläggning 
med arbetsgivaren enligt 30 § LAS.21   

                                                 
19 Malmberg, a.a., 1997, s. 260 f 
20 Rönnmar, a.a., 2004, s. 273 
21 Rönnmar, a.a., 2004, s. 273 f 
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2.3.2 Genom kollektivavtal och personliga avtal 
Arbetsgivaren kan också genom kollektivavtal göra inskränkningar i 
arbetsledningsrätten. Ett exempel på när detta förekommer är inom den 
kommunala sektorn där kollektivavtalsbestämmelser kompletteras med 
allmänna bestämmelser, AB. Där stadgas att arbetsgivaren vid en 
stadigvarande förflyttning mot arbetstagarens vilja måste kunna visa på att 
vägande skäl är för handen. Inför bedömningen av ifall vägande skäl 
föreligger görs en uppskattning av arbetsgivarens intresse av att organisera 
arbetskraften inom ramarna för sin arbetsledningsrätt kontra arbetstagarens 
intresse av att inte behöva byta arbetsplats eller uppgifter.  
 
Omregleringsrätten kan också begränsas genom överenskommelser i det 
personliga anställningsavtalet men detta är inom svensk arbetsrätt ovanligt 
förekommande.22

2.3.3 Enligt praxis/bastubadarprincipen  
En begränsning i arbetsgivarens ledningsrätt enligt praxis är 
bastubadarprincipen. Denna princip kan tillämpas på hela arbetsmarknaden. 
Det specifika fall som principen grundar sig på är AD 1978 nr 89: 
 
AD 1978 nr 89 handlade om en anställd inom pappersindustrin. Arbetstagaren påträffades 
medan han badade bastu under arbetstid och omplacerades till en tjänst innebärande 
okvalificerade arbetsuppgifter, ändrad arbetstid och lägre löneförmåner. 
 
Den avgörande frågan var om arbetsgivaren handlat lagstridigt när han 
gjorde den aktuella omplaceringen och om den kunde betraktas som ett 
avskedande eller en provocerad uppsägning, eftersom arbetsgivaren 
omplacerat arbetstagaren till andra arbetsuppgifter än vad som tidigare gällt. 
I fallet aktualiserades också frågan om det enligt kollektivavtalet krävdes 
godtagbara skäl för att omplacera arbetstagaren inom ramen för 
anställningen.    
 
För att omplaceringen skall kunna betraktas som ett avskedande 
konstaterade AD att arbetstagaren var tvungen att ha skiljts från sin 
anställning. Omplaceringen i detta fall hade dock inte gått utanför 
anställningens ramar så något avskedande hade inte skett. Arbetsgivaren 
hade inte heller handlat lagstridigt. På grund av att arbetsgivaren inte med 
omplaceringen försökt förmå arbetstagaren att lämna sin anställning 
förekom inte heller en provocerad uppsägning. Arbetsgivaren fick anses ha 
vidtagit åtgärderna på grund av att arbetstagaren väsentligen hade visat prov 
på omdömeslöshet samtidigt som han åsidosatt säkerhetsföreskrifterna. 
 
Ett krav för att principen skall kunna tillämpas är att omplaceringen är 
särskilt ingripande för arbetstagaren. Det är viktigt att denna bedömning 
görs objektivt och att inte arbetstagarens uppfattning blir avgörande. En 
typisk bedömning måste utföras. Men så fort omplaceringen visar synliga 
                                                 
22 Rönnmar, a.a., 2004, s. 71 ff 
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förändringar som sammantaget bidrar till att de anses som särskilt 
ingripande måste arbetsgivaren kunna försvara sitt handlande. Exempel på 
faktorer som kan påverka bedömningen av förändringarna är 
arbetsuppgiftens svårighetsgrad, arbetstid, lön och andra villkor, 
ledarfunktioner och liknande.   
 
Ytterligare ett krav för tillämpning av bastubadarprincipen är att 
omplaceringen har sin grund i personliga skäl. Omplaceringar som beror på 
organisations- eller verksamhetsskäl kan inte angripas med 
bastubadarprincipen på grund av reglerna om arbetsbrist. Arbetsbrist utgör 
alltid saklig grund för uppsägning och det är arbetsgivaren själv som 
bestämmer om sådan förekommer. Om man skulle kunna ifråga sätta en 
arbetsbristuppsägning med hjälp av bastubadarprincipen skulle denna 
uppsägningsgrund inte kunna användas.  
 
Bastubadarprincipen är en allmän arbetsrättslig grundsats och ses som en 
dold klausul i kollektivavtalet. Detta bland annat i och med att principen kan 
leda till rättslig prövning av arbetsgivarens beslut även om 
arbetsskyldighetens gräns inte överskridits. Därmed intolkas också 
principen i det personliga anställningsavtalet om arbetstagaren skulle vara 
oorganiserad och inte lyda under ett gällande kollektivavtal.  
 
Det kan slutligen konstateras att tre kriterier skall vara uppfyllda för att 
bastubadarprincipen skall kunna användas. Arbetstagaren skall ha skiljts 
från anställningen, denna skall ha varit särskilt ingripande för arbetstagaren 
och att agerandet från arbetsgivaren har sin grund i personliga skäl.  
 
Sammanfattningsvis kan sägas att 29/29-principen i dagsläget är vägledande 
för arbetsgivarens arbetsledningsrätt och att det främst är reglerna om 
primärförhandling, specifika avtal och bastubadarprincipen som begränsar 
densamma.23  
 

                                                 
23 Rönnmar, a.a., 2004, s. 73 ff 
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3 Omreglering av 
anställningsvillkoren 

I detta avsnitt avser jag att göra en presentation av vilka de grundläggande 
förutsättningarna är för att anställningsvillkor i ett avtal skall få omregleras.  

3.1 Allmänt om omreglering av 
anställningsvillkoren 
När det gäller åtgärder arbetsgivaren utför inom sin arbetsledningsrätt krävs 
normalt inte samtycke från arbetstagarens sida. Det gör det emellertid när 
det rör sig om en omreglering. Det beror på att det är en ny anställning som 
uppkommer i samband med denna förändring. Enligt allmänna 
avtalsrättsliga regler kan arbetsgivaren inte besluta ensidigt inom detta 
område. Närmare besked om hur ändring av exempelvis arbetsuppgift skall 
ske finns i de aktuella anställningsavtalen.24  
 
En arbetstagare som inte får igenom en föreslagen ändring har som utväg att 
lämna anställningen och då beakta uppsägningstiderna. En arbetsgivare har 
däremot inte samma möjlighet att göra sig av med en arbetstagare som 
vägrar att godkänna en föreslagen omreglering. Denna måste nämligen 
respektera reglerna i LAS om att saklig grund krävs. Visserligen kan 
arbetsgivaren med stöd av sin arbetsledningsrätt karaktärisera många 
situationer som arbetsbrist eller i princip placera denna där det passar men 
den sakliga grunden krävs alltid. Detta vidareutvecklas nedan.25   
 
I anställningsavtalet finns reglerna för parternas huvudprestationer vilka är 
arbete mot lön. Det uttrycks som att avtalet består av två sidor, 
vederlagssidan och arbetsprestationssidan. Avtalet innebär huvudsakligen att 
arbetstagaren är skyldig att utföra vissa sysslor under angivna tider och på 
viss plats. Innehållet i avtalet bestäms av tre olika aspekter vilka i tur och 
ordning är lag, kollektivavtal och enskilda överenskommelser. För samtliga 
av dessa aspekter finns gränser för vad en arbetstagare måste underkasta sig i 
form av förändringar och liknande.  
 
Vid bedömningen av en förändring tar man utöver innehållet även 
varaktigheten av förändringen i beaktande samt att arbetet självklart skall 
utföras för arbetsgivarens räkning. Man anger härmed att anställningsavtalet 
har en yttre ram. Inom den ramen kan alltså arbetsgivaren ensidigt förändra 
arbetstagarens prestationskrav med stöd av arbetsledningsrätten. Vilka regler 

                                                 
24 Fahlbeck, a.a., 1991, s. 214 
25 Smedberg, Göran, ”Omreglering av anställningsvillkor”, 2002, PM Management, nr. 1, s. 
34 
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tillämpas då när arbetsgivaren vill förändra innehållet i en anställning medan 
anställningsförhållandet består?26  
 
En ändring av villkoren kan givetvis först och främst ske genom förändring 
av lagstiftningen. En självklarhet är då att svaret finns i den nya lagen. Ett 
exempel på detta är när bestämmelserna i semesterlagen ändrades och 
förlängde semestern från fyra till fem veckor.27  
 
LAS egentliga syfte är inte att ta sikte på just omregleringsfallen men dess 
regler får ändå betydelse i många fall. Utgångspunkt är dock alltid den fria 
avtalsrätten. Problem uppkommer endast när part vill genomföra en 
förändring den andra parten inte vill acceptera.28

 
Den fria avtalsrätten innebär vidare att en part inte har rätt att ändra avtalet 
utan sin motparts samtycke. Om godkännande inte ges är i många fall enda 
lösningen att ena (eller båda) parten säger upp avtalet till upphörande. Detta 
är också en aspekt som ofta används som påtryckningsmedel vid 
förhandlingar angående nytt avtal.29 Därmed är enda utvägen om 
överenskommelse inte sker att acceptera villkoren eller frigöra sig från 
avtalet. Svensk rätt erbjuder nämligen inte någon möjlighet att pröva 
rimligheten eller skäligheten av de ändrade villkoren.30

 
Läget för uppsägning av anställningsavtal är därmed olika för arbetsgivare 
och arbetstagare. En uppsägning från en arbetsgivare faller under reglerna i 
LAS med bland annat krav på saklig grund medan en arbetstagare 
beträffande LAS endast måste respektera uppsägningstiden. En konsekvens 
av detta blir att en arbetstagare inte själv har möjlighet att ändra 
anställningsvillkoren om de strider mot arbetstagarens vilja. Bakgrunden till 
att enda utvägen då är att lämna anställningen kan bland annat finnas i att 
den rådande utgångspunkten i svensk rätt är att rätt till partiell uppsägning 
av ett avtal inte existerar. Avtalet skall alltid ses som en helhet.31

 
Relationen mellan LAS och omreglering är inte helt klar. När initiativ till 
omreglering tas av arbetsgivaren talar man om att denne genomfört en 
uppsägning för omreglering. Detta är en uppsägning som saknar rättsverkan 
och inte utgör en uppsägning i LAS bemärkelse. Den omfattas alltså inte av 
LAS bestämmelser. Uppsägningen är endast ett initiativ till förhandling 
angående anställningsvillkoren men man hänvisar i många fall ändå till 
reglerna i LAS vid en bedömning av en omregleringssituation. Det var inte 
tänkt vid bildandet av lagen att denna skulle innefatta skydd för omreglering 
utan att lagen endast var till för att skydda själva anställningen.32 I 
förarbetena anges att sådan uppsägning som inte rör anställningens 

                                                 
26 Danhard, Erik, “Arbetsskyldighetens gränser”, 2004, Ny Juridik, 2004:2, s. 9 ff 
27 Schmidt, a.a., 1994, s. 175 f 
28 Schmidt, a.a., 1994, s. 176 
29 Schmidt, a.a., 1994, s. 177 
30 Rönnmar, a.a., 2004, s.258 
31 Schmidt, a.a., 1994, s. 177 
32 Andersson, Lotta, “Omreglering av anställningsförhållandet”, 2003, s.11 
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upphörande inte omfattas av lagens skyddsregler.33 Vidare står det 
uttryckligt i propositionen att ”lagförslaget inte gäller sådan uppsägning som 
avser omreglering av anställningsvillkor”.34 För att arbetsgivaren skall 
kunna tillämpa LAS regler efter en uppsägning för omreglering skett krävs 
att uppsägning sker på nytt, denna gång för upphörande av 
anställningsavtalet.35  
 
När AD skall bedöma vilken typ av uppsägning som ägt rum, för 
omreglering eller uppsägning av anställningsavtalet, tas hänsyn till 
framförallt överenskommelsens lydelse, arbetsgivarens agerande och 
arbetstagarens befogade uppfattning om situationen.36

 
Förarbetena skapade dock en osäkerhet angående tillämpningen av LAS och 
relationen mellan reglerna och omregleringsfallet var som sagt inte självklar. 
AD försökte genom AD 1978 nr 68 klargöra situationen: 
 
I AD 1978 nr 68 sades ett tidningsbud upp. Arbetstagaren var anställd på två 
utbärningsdistrikt och fick lämna ett av dem. Arbetsgivaren hävdade att uppsägningen skett 
för omreglering och därmed inte berördes av reglerna i LAS. AD konstaterade dock att 
anställningsskyddslagen var tillämplig på tvisten och att saklig grund för uppsägningen 
förelegat.   
 
AD uttalade i detta prejudicerande avgörande att initiativ till ändrade villkor 
kan tas på olika sätt, bland annat genom att arbetsgivaren föreslår en 
uppsägning för omreglering.  Denna uppsägning omfattas då inte av LAS 
och medför inte speciella rättsverkningar. Enligt AD utgör ”uppsägningen i 
själva verket bara en markering av att en part vill få till stånd en 
överenskommelse av ändring i anställningsavtalet.”37 AD konstaterar vidare 
att ansträngning för genomförande av förändringar även kan visas på annat 
sätt. Exempelvis genom att förslagsställaren lägger fram ett ändringsförslag 
som sedan diskuteras av parterna.38

 
Vad vi ser är bland annat att LAS regler trots att de uttryckligen inte omfattar 
omregleringssituationerna får betydelse för omregleringen då 
rättsgrundsatserna på området utformats med reglerna i LAS som 
riktmärke.39  

3.2 Omreglering på grund av 
arbetsbrist 
Verksamhetsskäl och personliga skäl kallas gemensamt för att saklig grund 
krävs för avslutande av anställningen. Begreppet saklig grund definieras inte 

                                                 
33 SOU 1973:7, s. 145 
34 Prop. 1973:129, s. 238 
35 Andersson, a,a., 2003, s. 11 
36 Rönnmar, a.a., 2004, s. 247 
37 AD 1978:68, s.543 
38 AD 1978:68, s. 543 
39 Andersson, a.a., s. 14 
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i lagtexten. Detta är ett uttryck som måste anpassas till omständigheterna i 
varje enskilt fall och inte har någon enhetlig innebörd. Vid bedömningen tas 
hänsyn till om arbetsgivaren gjort arbetstagaren medveten om risken för 
uppsägning genom att exempelvis utfärda varningar och liknande. 
Avgörande är dock alltid arbetstagarens fortsatta lämplighet för arbetet.40  
 
Arbetsbrist utgör alltid saklig grund och det är arbetsgivaren själv som 
avgör om sådan är aktuell. Bedömningen från arbetsgivarens sida ifrågasätts 
inte heller av AD, så länge det inte rör sig om fingerad (påhittad) arbetsbrist. 
Skyddet för arbetstagaren består i att arbetsgivaren är skyldig att beakta 
LAS regler om turordning, företrädesrätt till återanställning och liknande. 
Arbetsgivaren är dessutom i möjligaste mån skyldig att försöka undvika en 
friställning av arbetstagaren.41 Innan arbetsgivaren genomför en 
omregleringsuppsägning är denne därför skyldig att göra en omfattande 
omplaceringsutredning (precis som vid ”vanlig” uppsägning på grund av 
arbetsbrist) som omfattar i princip hela verksamheten. Däremot behöver 
arbetsgivaren inte sträcka sig så långt som till att skapa nya tjänster.42  
 
Relationen mellan arbetsbristuppsägningar och omreglering behandlas i 
”Thorn-fallet”:  
 
AD 1993 nr 61 behandlade en situation där det för den anställde funnits rätt i 
anställningsavtalet att disponera en av arbetsgivarens bilar på fritiden. Arbetsgivaren 
önskade avveckla denna förmån och erbjöd de anställda ett engångsbelopp mot att avstå 
förmånen. De anställda som inte antog erbjudandet sades upp och erbjöds återanställning 
utan bilförmån. De rättsliga frågorna var huruvida överenskommelsen om avveckling av 
bilförmånerna var ogiltiga enligt 27 § MBL som stridande mot kollektivavtalet samt om 
uppsägningarna var sakligt grundade enligt 7 § LAS.43

 
Rörande den första frågan uttalade AD att förmånen inte omfattades av 
skyddet i kollektivavtalet bland annat på grund av att detta inte 
överenskommits mellan parterna samt att det skriftligen inte var uttryckt i 
själva anställningsavtalet.44

 
Beträffande frågan ifall uppsägningen var sakligt grundad framfördes att 
uppsägningen var menad för att få anställningsförhållandet upphört och att 
LAS regler därmed skulle vara tillämpliga. AD påpekade trots det 
uttryckligen att syftet inte var att minska antalet anställda. Vad AD då var 
tvungen att göra var att ta ställning till vilken betydelse kravet på saklig 
grund har när en uppsägning som sker på grund av arbetsbrist endast är en 
omreglering. Svaret blev att betydelse i princip saknas i en sådan situation. 
Arbetsgivaren kan förmodligen fritt genom uppsägning frigöra sig från ett 
avtals innehåll och därefter erbjuda ny anställning med ändrade villkor till 
samma arbetstagare. En lönesänkning får emellertid inte genomdrivas med 
diskriminerande syfte eller i strid med god sed på arbetsmarknaden. Detta 

                                                 
40 Rönnmar, a.a., 2004, s. 271 
41 Rönnmar, a.a., 2004, s. 264 ff 
42 Rönnmar, a.a., 2004, s.265 
43 AD 1993 nr 61, s. 440 
44 AD 1993 nr 61, s. 446 f 
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innebär att arbetsgivaren i princip alltid har fri rätt att på grund av 
arbetsbrist säga upp sina anställningsavtal för omreglering.45

 
Det var i Thornfallet inte aktuellt att pröva om arbetsgivaren uppfyllt 
omplaceringsskyldigheten. Syftet med uppsägningen var nämligen endast 
att omreglera och sänka anställningsvillkor och lön. Arbetstagarens 
uppgifter kvarstod helt oförändrade. Hade en arbetstagare nekat till 
återanställningserbjudandet hade denne däremot blivit av med sin 
företrädesrätt till återanställning.46  
 
”Omregleringsproblemet på grund av arbetsbrist” löses alltså i svensk rätt så 
att arbetsgivaren måste genomföra en vanlig uppsägning (för upphörande 
och på grund av arbetsbrist) vilket innebär att arbetstagaren löper risk att 
förlora sin anställning. Denna uppsägning kombineras sedan med ett nytt 
erbjudande om anställning på nya villkor. Materiell prövning av det nya 
erbjudandet görs aldrig och tvisten prövas som en vanlig uppsägning.47  
 

3.3 Omreglering på grund av 
personliga skäl 
När personliga skäl ligger bakom omregleringsviljan är möjligheterna att 
åstadkomma en omreglering snävare. Vid personliga skäl sker en mer 
ingående prövning av arbetsgivarens agerande, det vill säga dennes beslut, 
överväganden och liknande. AD genomför i dessa fall en intresseavvägning 
mellan arbetsgivarens intresse av att avsluta anställningen och 
arbetstagarens intresse av att behålla densamma.48

 
Det första rättsfallet som behandlade omreglering på grund av personliga 
skäl var AD 1978 nr 68, som även tidigare refereras: 
 
I AD 1978 nr 68 sades ett tidningsbud som arbetat på två utbärningsdistrikt upp från ett av 
dessa. Arbetsgivaren menade att uppsägning skett för omreglering medan arbetstagaren 
menade att denne sagts upp på grund av personliga skäl.  
 
AD konstaterade att LAS var tillämplig på tvisten och därefter slogs fast att 
ena parten i anställningsavtalet inte ensidigt kunde ändra villkoren utan att 
en överenskommelse med motparten krävdes. Om en överenskommelse inte 
skulle kunna träffas är den part som vill ändra villkoren tvungen att säga 
upp anställningsförhållandet till upphörande. Undantag skulle kunna ha 
gjorts om stöd hade funnits i kollektivavtal, anställningsavtal eller praxis, 
men något sådant fanns inte i detta fall.49

 

                                                 
45 Rönnmar, a.a., 2004, s. 264 f 
46 Rönnmar, a.a., 2004, s. 265 f 
47 Rönnmar, a.a., 2004, s.268  
48 Rönnmar, a.a., 2004, s. 270 
49 Rönnmar, a.a., 2004, s. 269 
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AD påpekade att ändringar visserligen får göras med stöd av 
arbetsledningsrätten men så pass inskränkande ändringar som det var frågan 
om här (bland annat minskades arbetsinkomsten med hälften) inte kunde 
anses falla inom de av arbetsgivarsidan åberopade 
kollektivavtalsbestämmelserna. AD saknade vidare anledning att bedöma 
om detta kollektivavtal skulle vara förenligt med de tvingande 
bestämmelserna i LAS angående saklig grund för uppsägning. Det skulle ha 
tvingat bolaget till att utföra uppsägning för upphörande. Arbetsgivaren 
ansågs nämligen ha fullgjort sin plikt att använda mindre ingripande 
åtgärder för en lösning av tvisten då denne bland annat erbjudit 
arbetstagaren att gå ner till tidningsutdelning i ett mindre distrikt. Detta 
talade också för att saklig grund med anledning av personliga skäl ansågs 
förekomma i fallet.50 Rättsfallet gav på sin tid upphov till en livlig debatt 
angående omreglering i förhållande till LAS roll. Den centrala frågan var 
om varje liten förändring arbetsgivaren ville göra, och som stred mot 
arbetstagarens vilja, borde kräva uppsägning och saklig grund-prövning 
enligt LAS.51  
 
Sammanfattningsvis ser vi i detta kapitel att omregleringens grund alltså 
måste, precis som för en vanlig uppsägning, finnas i antingen arbetsbrist 
eller personliga skäl. För det sistnämnda krävs starkare grunder. 

                                                 
50 Rönnmar, a.a., 2004, s.270 
51 Rönnmar, a.a., 2004, s. 271 f 
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4 Områden för omreglering 
Jag avser med detta kapitel att presentera de områden inom arbetstagarens 
anställningsavtal som oftast omregleras och hur detta har bedömts av 
svenska AD. 

4.1 Omreglering av arbetstagarens 
arbetsuppgifter 
Fram till 1980 handlade alla AD-avgöranden enligt 29/29-principen enbart 
om arbetare. Men år 1980 konstaterade AD (i AD 1980 nr 51) att det inte är 
självklart att 29/29-principen får samma effekt när det gäller anställning som 
knutits till ett tjänste- eller befattningsbegrepp. Existerar ett sådant kan det 
anses att arbetsskyldigheten har preciserats av arbetsgivaren.52  

4.1.1 Allmänt om det offentliga området 
Det offentliga området innefattar både statlig och kommunal sektor. Inom 
det offentliga området finns det oftast uttryckliga befattningsbeskrivningar 
eller tjänstebenämningar med i bilden. Var går gränsen för vilka sysslor en 
offentligt anställd arbetstagare kan anses skyldig att utföra? 
 
Angående de tillåtna omplaceringarna från arbetsgivarens sida konstateras 
att det kan handla om många olika förändringar. I praxis har det bland annat 
rört sig om administrativa förändringar53, ändrade sysslor54, ändring av 
ansvarsområden55 och om att själva tjänsten förändrats i viss mån56. 
 
I AD 1989 nr 67 återfinns till exempel ett tillåtet fall av omreglering: 
 
I AD 1989 nr 67 hade en svetsare omplacerats till ett arbete med städning som huvudsaklig 
uppgift. AD var tvungen att ta ställning till om omplaceringen var en sådan som föll inom 
den tillåtna ramen för arbetsgivaren. AD underkände omplaceringen men hade ingen 
rättslig grund för att formellt ogiltigförklara omplaceringsbeslutet. Fallet ansågs endast 
vara ett brott mot det enskilda anställningsavtalet. 
 
AD hade i denna situation en rad frågor att ta ställning till men den i vårt 
fall aktuella frågan handlade om huruvida godtagbara skäl för 
omplaceringen av arbetstagaren förekommit och därmed skulle innebära att 
arbetstagaren inte har rätt att få sin gamla anställning tillbaka. Det 
poängteras att bolaget inte haft någon anledning att ifrågasätta 
arbetstagarens yrkesskicklighet och att i och med det den bidragande 
orsaken till omplaceringen måste sökas på annat sätt. Inga sådana skäl 
                                                 
52 Malmberg, a.a., 1997, s. 261 f 
53 AD 1993 nr 19 
54 AD 1999 nr 48, men även AD 1991 nr 106 och AD 1983 nr 177 
55 AD 1995 nr 101 
56 AD 1982 nr 155 och AD 2003 nr 76 
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konstaterades och AD underkände därmed omplaceringen. Detta ledde till 
att arbetstagaren hade rätt att få tillbaka sina arbetsuppgifter. Bedömningen 
innebar dock att arbetsgivarens handlande endast innebar ett brytande av det 
personliga anställningsavtalet vilket gav arbetstagaren rätt till ekonomiskt 
skadestånd. Inget brott mot gällande kollektivavtal fastställdes och bolaget 
gjorde sig inte skyldig till något åsidosättande av lag. Det saknades därför 
skäl för att tilldöma arbetstagaren allmänt skadestånd då brott mot enskilt 
anställningsavtal inte grundar sådant skadestånd. AD hade inte heller någon 
rättslig grund till att formellt ogiltigförklara omplaceringsbeslutet utan fallet 
bedömdes endast som ett brott mot det enskilda anställningsavtalet.57      

4.1.1.1 Det statliga området 
Inom den statliga sektorn finns en relativt begränsad rättspraxis angående 
vilka arbetsuppgifter arbetstagaren är skyldig att utföra utöver de primärt 
avtalade arbetsuppgifterna. Därför hämtar AD ledning från det kommunala 
området.58 Statstjänstemännens uppgifter har traditionellt kopplats till den 
befattning arbetstagaren har. Tjänsten avgjorde dock inte 
arbetsskyldighetens yttre gränser, denna bestämdes istället med hjälp av den 
numera avskaffade Statstjänstemannalagen. Idag finns viss reglering i 
motiven till LOA (bland annat i propositionen 1975/76:105, bil.2, s. 212) 
där det påpekas att myndigheternas egna föreskrifter är vägledande. Motiven 
visar på att arbetstagarna är skyldiga att utföra ”även annat arbete som står i 
naturligt samband med arbetsgivarens verksamhet och som kan antas falla 
inom arbetstagarens allmänna yrkeskvalifikationer”59. Dessutom anges att 
trots hänvisningen till det avtalsfria området, anställningen vilar på 
avtalsrättsliga grunder samt att avtal kan träffas om viss arbetsskyldighet 
men inte sådan som finns reglerad i tvingande lag.60

 
Ett exempel på när en otillåten omreglering av anställningsavtalet gjorts 
aktualiseras i AD 1993 nr 122: 
 
I AD 1993 nr 122 var fråga om en 1:e stiftsjägmästare som efter ett beslut av 
stiftsstyrelsen, fick sitt anställningsförhållande så förändrat att denna väckte talan om att 
det förelåg en sådan försämring av  förhållandet att denne skulle anses avskedad. 
 
AD påpekade att den i många fall tidigare haft att ta ställning till 
arbetstagares arbetsskyldighet och att hur långt denna sträcker sig inte kan 
fastställas med hjälp av någon enkel regel. Dock uttalades att ”som allmän 
princip anses gälla att en tjänsteman inte är skyldig att underkasta sig sådana 
ändringar av sina arbetsuppgifter att tjänstens beskaffenhet i grunden ändras 
och det således blir fråga om att tjänstemannen i realiteten får en helt annan 
tjänst än tidigare”61. AD fortsatte med att konstatera att frågan om 
arbetstagaren fått en helt annan tjänst måste bedömas mot bakgrund av vilka 

                                                 
57 AD 1989 nr 67, s. 527 ff 
58 Malmberg, a.a., 1997, s. 264 
59 Malmberg, a.a., 1997, s. 263 
60 Malmberg, a.a., 1997, s. 263 f 
61 AD 1993 nr 122, s. 805 
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förändringar stiftstyrelsen rent faktiskt skulle kunna göra gällande mot 
arbetstagaren. Utifrån detta görs bedömningen att arbetstagaren har fått 
genomgå så pass väsentliga förändringar att han anses skild från sin tidigare 
tjänst.62

 
När det gäller otillåtna förändringar aktualiseras också rättsfallet AD 1983 
nr 105: 
 
I AD 1983 nr 105 beslutade regeringen att expeditionschefen/rättschefen i 
handelsdepartementet, efter tjänstledighet, inte skulle få återgå till tidigare arbetsuppgifter. 
Frågan som aktualiseras behandlar huruvida staten haft rätt att ändra arbetstagarens 
arbetsuppgifter mot dennes vilja. AD konstaterade att staten inte hade rätt att ändra 
arbetsuppgifterna på så sätt som skedde. 
 
AD började med att konstatera att några lagbestämmelser om 
statstjänstemäns arbetsskyldighet inte längre existerade och att denna fråga 
numera ligger inom det avtalsfria området. De aktuella kollektivavtalen 
innehöll inte heller några regleringar och därför fick ledning hämtas i 
allmänna rättsgrundsatser. Det var även av vikt att titta på bestämmelserna 
på den privata arbetsmarknaden.  
 
AD konstaterade att tjänsten var mycket kvalificerad och att en ändring av 
definitionen på tjänsten innebar att arbetstagaren skilts från sina 
arbetsuppgifter. Det ansågs även ha betydelse att förändringen vidtagits på 
grund av personliga skäl och inte på grund av organisationsförändring. 
Denna typ av förändring var därför inte arbetstagaren skyldig att 
acceptera.63 Att AD betonade att arbetstagaren skilts från en mycket 
kvalificerad tjänst hade också betydelse. Anledningen är att kvalificerade 
tjänster inskränker arbetsskyldigheten. Ju högre befattning arbetstagaren 
har, desto starkare skydd har densamme. En tjänsteman i chefsposition kan 
därmed bli mycket svår att omplacera utan att det anses som ett skiljande 
från tjänsten. Det är en inställning som gäller både på det privata och på det 
offentliga området.64

 

4.1.1.2 Det kommunala området 
Inom den kommunala sektorn gäller kollektivavtalet Allmänna 
bestämmelser (AB). Det är allmänt hållet och drar ingen uttrycklig gräns för 
hur långt arbetstagarens skyldigheter sträcker sig. Avtalet är bindande.   
 
En avgörande som behandlar kommunal arbetsskyldighet ser vi i AD 1980 
nr 51: 
 
I AD 1980 nr 51 var frågan om nattsjuksköterskor vid ett landstingskommunalt sjukhem var 
skyldiga att även utföra arbetsuppgifter vid ett primärkommunalt ålderdomshem i enlighet 
med ett samverkansavtal mellan landstinget och kommunen.  

                                                 
62 AD 1993 nr 122, s. 805 f 
63 AD 1983 nr 105, s. 675 ff 
64 Andersson, a.a., 2003, s. 16 
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AD började med att behandla 29/29-principen och kommenterade att det 
inte är givet att principen får samma betydelse inom de områden på 
arbetsmarknaden där anställningen är knuten till ett tjänstebegrepp. Detta 
kan nämligen innebära att tjänsten anses som preciserad. Det innebär också 
för arbetsgivaren en större stelhet på marknaden.65

 
I detta fall fanns inget AB-avtal, frågan om arbetstagarens arbetsskyldighet 
fick lösas med hjälp av vad som sedan gammalt gällt för offentliganställda. 
Vid den här tiden tillämpade också AD den tidigare gällande 
kommunalstadgan och drog slutsatsen att även kommunala arbetsgivare kan 
ålägga tjänstemän nya eller ändrade arbetsuppgifter bara dessa inte i 
grunden ändras. Denna inställning har även bekräftats i senare rättspraxis 
(bland annat AD 1982 nr 152 och AD 1984 nr 119).66

 
Ytterligare en tillåten omplacering skedde från arbetsgivarens sida i AD 
1999 nr 48: 
 
I AD 1999 nr 48 arbetade en hälsoskyddsinspektör med s.k. sjuka hus. Denne fick istället 
handlägga tillsynsärenden angående radon i bostäder. Flera rättsfrågor aktualiserades i 
fallet men den för vårt vidkommande mest intressanta var ifall stadens åtgärd inneburit att 
arbetstagaren skilts från sin anställning.  
 
AD påpekade i bedömningen av denna fråga att avgörande är om de nya 
arbetsuppgifterna kan anses falla inom arbetstagarens arbetsskyldighet eller 
inte och liksom tidigare att bedömning borde ske utifrån tolkning av aktuellt 
kollektivavtal och enskilt tillämpligt anställningsavtal. Bestämmelserna i 
kollektivavtalet ansågs så pass allmänt hållna att de inte gav någon ledning 
för arbetsskyldighetens omfattning varpå bedömning av anställningsavtalet 
gjordes. I detta fanns ingenting som tydde på en speciell begränsning av 
arbetsskyldigheten och avsikten med anställningen ansågs vara en ordinarie 
tjänst som hälsoinspektör. Att arbetstagarens arbetsuppgifter mestadels 
innehållit handläggande av ärenden angående ”sjuka hus” föranledde inte 
heller någon annan bedömning av frågan. AD påpekade också att de nya 
arbetsuppgifterna ansågs ligga inom arbetstagarens personliga 
kvalifikationer.67  
 
Det har även aktualiserats situationer när en kraftig förändring av 
inriktningen på anställningen har inträffat. I AD 1994 nr 137 fick 
exempelvis en förskolelärare utföra administrativa uppgifter på 
kommunkansliet utan någon som helst kontakt med förskolebarnen.68   
 
En otillåten omplacering för en kommunalt anställd arbetstagare aktualiseras 
i AD 1991 nr 114: 
 

                                                 
65 AD 1980 nr 51, s. 358 
66 Malmberg, a.a., 1997 s. 266 
67 AD 1999 nr 48, s. 298 f 
68 Danhard, a.a., 2004, s. 16 f 
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AD 1991 nr 114 behandlade fallet då en ambulanssjukvårdare omplacerades till tjänsten 
som vaktmästare. AD skulle bedöma om det var fråga om en otillåten omplacering utanför 
anställningsavtalets ram. 
 
AD började med att konstatera att omplaceringen jämställdes med ett 
skiljande från anställningen. Därefter påpekades att uttrycket omplacering 
används i många olika fall och att det inte har någon given rättslig innebörd. 
Det kan i många fall innebära en arbetsledningsåtgärd från arbetsgivaren 
vilket medför en förändring av arbetstagarens arbetsuppgifter. Det kan också 
betyda att en arbetstagare skiljs från tjänsten samtidigt som denne får en ny 
anställning och att arbetsgivaren då måste tillämpa reglerna om uppsägning 
i LAS.69

 
Vidare konstaterades att arbetsuppgifterna onekligen skiljde sig åt i 
väsentlig grad och att tjänsten som ambulansförare föll in under 
kollektivavtalet för vårdpersonal medan detta inte var fallet för den nya 
vaktmästartjänsten. Det innebar att omplaceringen inte ansågs ligga inom 
ramen för anställningen.70   
 
En följdfråga som uppstod var om det ändå funnits saklig grund för 
landstinget att skilja arbetstagaren från sin tjänst. AD bedömde att 
omplaceringen hade utförts utanför arbetsgivarens befogenhet och att saklig 
grund inte var aktuellt. Landstinget ansågs ha utfört en otillåten omplacering 
av arbetstagaren utan saklig grund. Därmed hade landstinget brutit mot LAS 
som också innebar att skadeståndsskyldighet aktualiserades.71

 
En chefsomplacering på det kommunala området (jämför med en 
chefsomplacering inom det statliga området i AD 1983 nr 105 på s.20) 
behandlas i AD 1983 nr 174 där arbetsgivarens eventuella möjlighet att 
omplacera en offentlig arbetstagare i chefsposition prövas:  
 
AD 1983 nr 174 gällde Sveriges Civilingenjörsförbund mot Uddevalla kommun. 
Kommunen beslutade att omplacera en brandchef till kommunintendent. 
Civilingenjörsförbundet ifrågasatte riktigheten av beslutet. Agerandet bedömdes dock vara 
korrekt enligt AD och Civilingengörsförbundets talan avslogs. 
 
AD började med att konstatera arbetstagarens speciella ställning i och med 
att denne i vissa fall uppträdde som myndighet och att arbetsuppgiften var 
reglerad i författning. Vidare påpekade AD att arbetstagaren bytte från 
denna mycket avancerade tjänst till en nyinrättad sådan där 
arbetsuppgifterna inte kunde anses fastställda. AD konstaterade också 
angående tjänsten som kommunintendent att något ledarskap i samma 
utsträckning antagligen inte skulle förekomma. Även om det i vissa fall var 
fråga om liknande uppgifter rådde det ingen tvekan om att arbetstagaren 
skilts från sin tjänst som brandchef, men att kommunen hade haft rätt att 
göra det bland annat med hänsyn till brandchefens betydelse som just chef. 

                                                 
69 AD 1991 nr 114, s. 745  
70 AD 1991 nr 114, s. 746 
71 AD 1991 nr 114, s. 746 f 
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Alltså var det i detta fall fråga om endast en omplacering och inte en 
omreglering.72

 
En bedömning av om en kommunal tjänst skall anses ändrad i grunden 
utgörs av en samlad bedömning av AD. Exempel på avgörande faktorer är 
om arbetstagaren tidigare har haft arbetsledande ställning och inte får det 
efter omplaceringen eller att kvalificerade arbetsuppgifter ersätts med 
okvalificerade sådana. Något som dessutom talar för att tjänsten i grunden 
ändrats är om löneutvecklingen är sämre efter omplaceringen. Att 
arbetstagaren får behålla titel och tjänsteförmåner talar i motsatt riktning.73

 
Sammanfattningsvis bör man angående offentligt anställda först titta på 
vilken skyldighet de åtagit sig genom sin anställning för att därefter se om 
ytterligare arbetsskyldighet är aktuell. Gränsen går här vid ifall grunden för 
anställningen ändras eller inte.74  

4.1.2 Det privata området  
Inom den privata sektorn gäller också i viss utsträckning 
befattningsbeskrivningar för arbetstagarens tjänst. Av vad vi kan utläsa i 
praxis (AD 1995 nr 31, AD 1996 nr 113) framgår att 29/29-principen på 
samma sätt är utgångspunkt för bedömningen av arbetsgivarens 
omregleringsrätt.75

 
Liksom på det offentliga området har det även inom det privata området i 
praxis handlat om många olika situationer. Exempel på detta är en 
omplacering från yttre arbetsledare till befattning som trafikvärd76 eller en 
vårdare som utförde vård på antroposofisk grund istället fick arbetsuppgifter 
vid gruppboende77.  
 
Tillåtna förändringar inom denna sektor har belysts bland annat genom AD 
1995 nr 31: 
 
I AD 1995 nr 31 var fråga om piloterna inom Svensk Pilotförening, Dansk Pilotförening i 
Kastrup och Norske SAS-flygares Forening i Lysaker var skyldiga att enligt kollektivavtal i 
samband med flygning utföra vissa kontroller av flygplanet.  
 
Vid tolkningen av kollektivavtalet hänvisar AD tillbaka till sitt avgörande i 
AD 1978 nr 18 där bland annat allmänna riktlinjer för gränsdragningen 
mellan arbetarkollektivavtal och tjänstemannakollektivavtal utvecklades. 
När det gäller arbetaravtalet är i första hand det som avtalets parter kommit 
överens om vägledande och giltighetsområdet kan normalt inte ändras utan 
parternas medverkan. Detta innebär inte att arbetar- och tjänstemannaavtal 
skulle sakna anpassning till varandra. Utöver detta påpekas att 
                                                 
72 AD 1983 nr 174, s. 1063 
73 Malmberg, a.a., 1997 s. 266 f 
74 Malmberg, a.a., 1997, s. 264 
75 Malmberg, a.a., 1997, s. 268 
76 AD 2002 nr 134 
77 AD 2002 nr 89 
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gränsdragningen normalt sker på det sätt att arbetsavtalet inte är tillämpligt 
på den som utför tjänstemannauppgifter och vice versa. Detta stöds av den 
traditionella uppfattningen om vad som faller inom respektive 
arbetsområde.78

 
AD konstaterade vidare i 1995 nr 31 att ingen ledning fanns i de aktuella 
tjänstgöringsbestämmelserna och att tvisten gällde en mycket begränsad del 
av arbetsuppgifter för just piloter. Inte heller konstaterades någon gemensam 
partsavsikt i frågan. Den traditionella fördelningen av arbetsuppgifter 
tillskrevs inte heller någon avgörande betydelse. Det som konstaterades var 
att piloterna inte lyckats framhålla att avtalet avgränsats till att inte innehålla 
de omtalade uppgifterna och därför stod dessa arbetsuppgifter i naturligt 
samband med SAS verksamhet. Därmed innebar en tolkning av 
kollektivavtalet ingen begränsning av arbetsgivarens rättigheter enligt 
29/29-principen.79  
 
Angående otillåtna förändringar på samma område, omregleringsfallen, 
finns inte i rättspraxis något konkret fall. Eventuellt skulle man kunna gå så 
långt bak som att titta på AD 1941 nr 135. I detta rättsfall konstateras att 
tjänstemän inte skall vara skyldiga att utföra grovarbete eller smutsigt 
arbete. Vid närmare granskning av fallet är detta dock inte den avgörande 
frågan utan att detta arbete erbjudits som avbetalning av ej erlagd hyra.80

 
Gränsen dras även inom den privata sektorn genom frågan om det finns 
något samband mellan arbetsgivarens verksamhet före och efter ändringen. 
Däremot sker bedömningen av om arbetsuppgiften faller ”inom ramen för 
arbetstagarens yrkeskvalifikationer” på ett annat sätt än på det offentliga 
området, men likväl saknas ett avgörande i praxis där denna fråga ställs på 
sin spets.81

 
Arbetsskyldigheten ses inom den privata sektorn mer individualiserad än på 
det offentliga området. Detta innebär dock inte att arbetsgivaren inte kan 
ålägga den privatanställde andra arbetsuppgifter än inom den primära 
arbetsskyldigheten, men medför att alla omplaceringar som inte ändrar 
anställningen i grunden även på detta område är tillåtna.82

 
En helhetsbedömning visar att det privata och det offentliga området närmar 
sig varandra successivt. Något som kan ifrågasättas är om man fortfarande 
kan tala om begreppet befattningar och därmed befattningsbeskrivningar. 
Detta system har mer och mer tagits ur bruk men benämningarna finns 
fortfarande kvar inom vissa branscher. Borttagandet av dessa i kombination 
med otydligare tjänstebeskrivningar kan i slutändan kanske leda till en 
vidgad arbetsskyldighet för arbetstagaren.83  

                                                 
78 AD 1995 nr 31, s. 267 f 
79 AD 1995 nr 31, s. 267 f 
80 Danhard, Erik, ”Arbetsskyldighetens gränser”, Ny Juridik, 2004:2, s. 18 
81 Malmberg, a.a., 1997, s. 268 
82 Malmberg, a.a., 1997, s. 268 
83 Danhard, a.a., 2004, s.39 
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Dock gäller fortfarande tanken att en tjänst eller befattning har någon form 
av identitet. Själva kärnan i tjänsten kan inte tas bort utan att det blir fråga 
om en ny anställning.84

 
Sammanfattningsvis kan man konstatera att om det i ett anställningsintyg 
eller liknande anges en arbetsuppgift är detta att uppfatta som en uppgift om 
placering, men utgör inte ett hinder för arbetsgivaren att ändra de aktuella 
sysslorna. 

4.2 Omreglering av arbetstiden 
Arbetstiden regleras först och främst i arbetstidslagen, ATL. Rätten för 
arbetsgivaren att inom denna lags ramar förlägga arbetstiden är en av 
grundbultarna i § 32-befogenheterna. Detta fastställdes redan i uttalandet i 
AD 1938 nr 14: ”Inledningsvis kan anmärkas att arbetsgivaren enligt praxis 
anses ha rätt att såsom ett utflöde av rätten att leda och fördela arbetet 
bestämma om arbetstidens förläggning…” Med detta menade AD 
arbetsgivarens rättighet att under dagen hantera arbetstiden.85 
Arbetstidslagen är semidispositiv med vilket menas att denna kan frångås 
genom kollektivavtal slutet av en central arbetstagarorganisation. Om det 
finns ett kollektivavtal som behandlar arbetstiden så regleras även 
eventuella påföljder för avtalsbrott inom detta avtal.86

 
Rätten att förlägga arbetstiden ses som en del av arbetsgivarens 
arbetsledningsrätt, men som nämnt ovan är denna inte helt obegränsad i och 
med ATL. Detta behandlas bland annat i AD 1979 nr 66 och AD 1981 nr 
174 som kommer att diskuteras nedan. Dessa avgöranden innebar att 
arbetsgivaren inte hade rätt att ändra arbetstiderna för vilka arbetstagare som 
helst.87  
 
I många fall anger kollektivavtalen avvikelser från bestämmelserna i ATL. 
Utgångspunkt vad det gäller kollektivavtal är att en arbetstagare som 
anställs inom ett område där kollektivavtal gäller är oftast skyldig att arbeta 
under alla de tidsförhållanden som avtalet anger. Inom vissa områden, 
exempelvis industrin, anger kollektivavtalet även de tillåtna 
arbetstidsformerna. Överlag anses bestämmelserna på den privata delen av 
marknaden vara mer flexibla än på den offentliga delen. Det bidrar till att 
arbetsgivaren har större frihet att planera arbetstidens förläggning.    
 
Om kollektivavtalet inte ger någon ledning har arbetsgivaren fortfarande rätt 
att besluta om arbetstidens förläggning. Däremot omfattas inte rättigheten 
att ändra arbetstagarens arbetstid drastiskt, så som från schemalagd dagtid 
till kvällar, helger och liknande. Enligt AD-uttalanden förekommer inte en 

                                                 
84 Danhard, a.a., 2004, s. 39 f 
85 Danhard, a.a., 2004, s. 21 
86 Malmberg, a.a., 1997, s. 277 
87 Zethtraeus, a.a., 1984, s. 8 f 
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totalt obegränsad rättighet att ändra anställningsförhållandena då detta anses 
strida mot förutsättningarna för arbetstagarnas anställningsavtal.88

 
Ett rättsfall som behandlar en godtagbar förändring av arbetstagarens 
arbetstid är AD 1987 nr 77: 
 
I AD 1987 nr 77 aktualiserades tolkningen av ett kollektivavtal som upptog flera olika 
tillåtna arbetstidsformer. Frågan var om parterna genom en lokal överenskommelse avtalat 
att endast vissa skiftsformer skulle tillämpas under ett visst år. Arbetstagarparten 
uppfattade det på detta vis medan arbetsgivarsidan ansåg att så inte var fallet.    
 
AD uttalade i detta fall att betydelsefulla avtal på området torde innebära att 
arbetet skall bedrivas enligt en angiven tillåten arbetstidsform vilken kan 
ändras om det skulle bli nödvändigt. Med detta fann AD att den lokala 
bestämmelsen inte hindrade arbetsgivaren att ändra arbetstidsform för de 
aktuella arbetstagarna.89  
 
AD säger vidare i målet att ”Arbetstagarna har självfallet ett starkt intresse 
av att säkert kunna överblicka sina arbetstider för en bestämd period och det 
är oförnekligt att en möjlighet att gå över från en form av skiftarbete till en 
annan begränsar förutsebarheten för dem. Mot detta står emellertid att en 
bundenhet vid dagsarbete istället för skiftarbete, eller vid skiftarbete i en 
eller annan form, innebär en långtgående begränsning av arbetsgivarens rätt 
att ytterst bestämma över omfattningen och inriktningen av företagets 
verksamhet”.90

 
Tolkningen i AD 1987 nr 77 påverkades av att arbetsgivaren i brist på 
avtalsbestämmelser hade rätt att bestämma över arbetstidens planering för 
sina arbetstagare. Av detta följer att klart stöd i tolkningsdata krävs för att 
kollektivavtal skall innebära en begränsning av arbetsgivarens befogenhet.91

 
I de flesta fall AD behandlat angående arbetstid har dock enskilda 
kollektivavtal tolkats. Framförallt angående veckoarbetstid och 
övertidsersättning för schemalagt arbete.92  
 
Arbetsgivarens rätt att ta ut övertid regleras i 8 § ATL men är även ett 
område som ofta regleras i kollektivavtal.  I 9 § samma lag stadgas vidare 
att arbetstagaren är skyldig att arbeta extra och övertid om en nödsituation 
skulle inträffa.93 I AD 2001 nr 78 aktualiseras övertidssituationen: 
  
I AD 2001 nr 78 hade två montörer beordrats att utföra elektriska installationer på övertid 
under en natt. Flera frågor aktualiserades, bland annat om det enligt kollektivavtalet var 
förutsatt att övertidsarbete endast skulle kunna komma i fråga om arbetstagaren 
uttryckligen samtyckt till det.  
 

                                                 
88 Malmberg, a.a., 1997, s. 280 f  
89 Danhard, a.a., 2004, s. 21 
90 AD 1987 nr 77, s. 529 
91 Malmberg, a.a., 1997, s. 279 f 
92 Danhard, a.a., 2004, s. 22 
93 Rönnmar, a.a., 2003, s. 155 
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Till att börja med konstaterade AD att enligt installationsavtalet kan 
arbetsgivaren när denne anser det nödvändigt beordra arbetstagaren att 
arbeta övertid i den utsträckning som kan medges enligt lag.  AD ansåg 
dock att ett avgörande i frågan inte hade betydelse för tvistens avgörande 
och därför lämnades frågan oavgjord men med ett påpekande om att övertid 
skulle kunna utkrävas av arbetsgivaren.94  
 
Även själva skyldigheten att arbeta övertid har varit uppe till prövning. I 
ATL stadgas som sagt att övertid kan förekomma som allmän övertid eller 
som s.k. nödfallsövertid. Detta innebär dock inte att arbetstagaren är skyldig 
att arbeta denna övertid. Exempelvis har AD i AD 1945 nr 8 uttalat att ”det 
var stridande mot den verkliga avsikten med ett kollektivavtal att i form av 
övertidsarbete permanent uttaga söndagsarbete av treskiftsarbetare som 
annars inte skulle arbetat söndagar”95.96   
 
Detta är en princip som sedan dess uttryckts i flera rättsfall samt 
uppmärksammas i förarbetena till ATL. Principen har också konstaterats ha 
allmän giltighet trots att den är baserad på kollektivavtalstolkning. Skillnad i 
rättsverkan av om det är ett kollektivavtal eller inte som tolkas, existerar 
ändå. Om ett kollektivavtal aktualiseras saknar frivillighet från en enskild 
arbetstagare betydelse. Kollektivavtal medger alltså inte att övertid planeras 
eller schemaläggs. Om det däremot handlar om ett område som inte är 
kollektivavtalsreglerat är det avgörande arbetstagarens individuella 
önskan.97  
 
Ett exempel på arbetstidsförläggning som inte ägde rum inom 
arbetsgivarens omregleringsrätt finns i AD 1979 nr 66: 
 
I AD 1979 nr 66 var fråga om sjuksköterskors skyldighet att arbeta i treskift, även nattetid. 
Enligt både Arbetstidslagen och aktuellt kollektivavtal var detta tillåtet. 
 
AD ansåg liksom vid geografisk omplacering (se vidare nedan), att utrymme 
funnits för att utesluta viss tjänstgöring från arbetsgivarens rättighet. 
Landstinget hade tidigare aldrig beordrat tjänstgöring i form av kontinuerligt 
treskiftsarbete och med hänsyn till det ansågs det strida mot en tyst 
förutsättning för anställningsavtalen att beordra sjuksköterskorna denna 
arbetsuppgift. AD poängterade att förutsättningarna för det enskilda 
anställningsavtalet också var viktiga för avgörandet.98 I detta rättsfall 
fastställdes även att enbart för att det finns reglerat i kollektivavtal att 
arbetsgivaren i sista hand har rätt att ensidigt fastställa arbetstidens 
förläggning, innebär inte detta att en oinskränkt rättighet existerar. 
Anledningar måste även sökas i andra omständigheter.99

 

                                                 
94 AD 2001 nr 78, s. 540 f 
95 Danhard, a.a., 2004, s. 28 
96 Danhard, a.a., 2004, s. 28 
97 Danhard, a.a., 2004, s. 28 
98 Danhard, a.a., 2004, s. 22 
99 Zethtraeus, a.a., 1984, s. 8 
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Ytterligare ett rättsfall där en arbetstidsändring däremot förekom inom 
ramen för arbetsgivarens omplaceringsrätt men som också visar på att olika 
omständigheter måste beaktas, är AD 1981 nr 174: 
 
AD 1981 nr 174 gällde huruvida Sveriges Television hade rätt att ändra arbetstiden för 
åtta anställda från kontorstid till en s.k. vaktlista, vilket innebar arbete på kvällar och 
helger.  
 
AD påpekade att arbetstagarna var anställda på sådana tjänster där det på 
grund av verksamhetens art var naturligt att arbete utfördes på kvällar och 
helger samt att sådan tjänsteutövning utfördes nästan uteslutande i övriga 
tjänstedistrikt. Därför var detta en sådan ändring som ansågs falla inom 
arbetsgivarens arbetsledningsrätt.100

 
Av båda dessa fall kan utläsas att AD betraktar flera olika omständigheter 
vid bedömningen av om arbetstidsförlängningen omfattas av arbetsgivarens 
rättighet. De viktigaste av dessa är arbetsuppgifternas beskaffenhet, praxis i 
branschen, bruket på företaget och kollektivavtalsparternas 
förutsättningar.101 Påpekas bör dock att utgångspunkten alltid är avtalsfrihet 
och inget formkrav ställs på avtalet, detta kan träffas skriftligt, muntligt eller 
konkludent.102  
 
Sammanfattningsvis kan sägas att arbetstidens förläggning bestäms av flera 
olika omständigheter där de mest framträdande sådana är lagregler, 
kollektivavtal samt uttryckliga och tysta villkor i enskilda 
anställningsavtal.103 Arbetsgivarens vidsträckta beslutanderätt finns 
framförallt på de områden där själva anställningsavtalet har liten betydelse 
för anställningsvillkoren.104

 

4.3 Omreglering av den geografiska 
placeringen 
Tidigare reglerades lydnadsplikten för statens tjänstemän i 10 § 
Statstjänstemannalagen. I förarbetena till denna lag uttalades att det i det 
statliga anställningsavtalet ansågs ingå en skyldighet för den anställde att 
följa med om det allmänna beslutar om omlokalisering av den anställdes 
myndighet. Detta är dock upphävt idag (vilket bland annat syns i den 
dagsaktuella debatten angående flytt av ett flertal myndigheter från 
Stockholmsområdet!).105  
 
Angående den geografiska placeringen av arbetstagaren saknas numera 
lagregler. Inte heller har det funnits uttrycklig kollektivavtalsreglering. 
                                                 
100 AD 1981 nr 174, s. 1079 
101 Malmberg, a.a., 1997, s. 281 f 
102 Rönnmar, a.a., 2003, s. 156 
103 Danhard, a.a., 2004, s. 22 
104 Zethraeus, a.a., 1984, s. 8 f 
105 Zethtraeus, a.a., 1984, s. 7 
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Kollektivavtalen har dock ansetts vila på s.k. ”tysta regleringar”, vilka är de 
traditionella förutsättningarna för ett kollektivavtal. Exempel på dessa 
förutsättningar är att inom servicebranscherna finns arbetsskyldighet inom 
kommungränserna och inom industriavtalen gäller arbetsskyldighet inom 
grindarna.106 Förutsättningar kan knappast anses tvingande och förutom 
dessa är arbetstagaren utlämnad till de branschförhållanden som råder, vilket 
vi kommer att se nedan.107

 
Avseende omreglering av arbetsuppgifterna har arbetsgivaren en mycket 
vidsträckt omplaceringsbefogenhet i form av 29/29-principen vilken anses 
som en dold klausul och inte behöver ha stöd av individuella 
tolkningsdata.108 Däremot har ingen liknande regel framkommit i praxis för 
den geografiska omfattningen av arbetstagarens arbetsskyldighet. Istället har 
från AD:s sida framhävts att det enskilda anställningsavtalet skall vara 
ledande i frågan då kollektivavtalsbestämmelser på området saknas. Detta 
skall ske med hjälp av omständigheterna i varje enskilt fall, en mening som 
kommer till uttryck bland annat i AD 1993 nr 151 (se vidare nedan).109

 
När AD pekar på att tolkning skall ske på detta sätt menar man att visa att 
någon dold klausul inte finns på området. Det vill säga en regel likt 29/29-
principen som bryter igenom och inte kan åsidosättas. Därför sker den 
utfyllande tolkningen på det individuella planet. Det innebär att de 
individuellt, för varje arbetstagare, avtalade villkoren är avgörande. Den 
utfyllande tolkningen sker således inte som den gör på exempelvis 
arbetsuppgiftsområdet, med hjälp av kollektivavtal. Att det påpekas att det 
är omständigheterna i det enskilda fallet som är avgörande visar även på att 
arbetsskyldighet inte har samma anknytning till arbetsgivarens verksamhet 
som när det handlar om arbetsskyldighet angående arbetsuppgifterna.110 
Trots detta kan man genom AD:s praxis i viss mån se vilka faktorer som har 
betydelse för bedömningen av ifall en geografisk skyldighet till förflyttning 
förekommer. En utgångspunkt är t.ex. att ”arbetstagarens arbetsskyldighet är 
densamma för alla arbetstagare av samma kategori hos arbetsgivaren”111.112

 
I och med att arbetsgivarens befogenhet att förflytta arbetstagaren 
geografiskt ses som en utfyllande regel kan den ändras genom personliga 
avtal. Är denna relation reglerad i kollektivavtal får den anses dispositiv i 
förhållande till de personliga avtalen. Oavsett om det personliga avtalet är 
mer vidsträckt eller begränsande.113

 
I AD 1995 nr 133 har AD prövat en tillåten omplacering av en 
offentliganställd arbetstagare vilket inte innebar en omreglering:  
 
                                                 
106 Danhard, a.a., 2004, s. 19 
107 Danhard, a.a., 2004, s. 19 
108 Malmberg, a.a., 1997, s. 272 
109 Malmberg, a.a., 1997, s. 273 
110 Malmberg, a.a., 1997, s. 273 
111 Malmberg, a.a., 1997, s. 273 
112 Malmberg, a.a., 1997, s. 273 
113 Malmberg, a.a., 1997, s. 282 
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I AD 1995 nr 133 var fråga om en avdelningsföreståndare vid en vårdcentral avstängts 
från sitt arbete i strid med kollektivavtalet och därefter avskedats eller i vart fall förflyttats 
utan laga grund till en tjänst som sjuksköterska, fyra mil bort. 
 
AD började med att påpeka att en åtgärd betecknad som omplacering kan 
innebära ”sådana förändringar av ett anställningsförhållande att 
arbetstagaren i realiteten skiljs från en anställning även om hon samtidigt får 
en annan anställning”. Vidare pekades på att avgörande för bedömningen 
var om tjänsten som sjuksköterska omfattades av arbetstagarens 
arbetsskyldighet eller inte och att bedömningen skall ske främst på grundval 
av enskilt anställningsavtal och eventuellt tillämpligt kollektivavtal.114 Det 
avgörande för om landstinget i denna fråga skall anses ha skilt arbetstagaren 
från sin anställning är nämligen om den nya tjänsten kan anses falla inom 
hennes arbetsskyldighet. Det påpekas senare i domen att när det gäller 
arbetsskyldighet för offentliganställda, det sedan gammalt gäller att 
arbetsgivaren i viss mån har rätt att ålägga arbetstagaren nya eller 
förändrade arbetsuppgifter, men att denna givetvis har sina begränsningar. 
Hur långt denna rättighet sträcker sig kan inte anges med någon enkel regel. 
I detta fall ansågs visserligen den nya tjänsten innebära stora förändringar 
för arbetstagaren, men sådana hon måste acceptera inom ramen för sin 
anställning.115  
 
I sammanhanget sågs förändringen som en sådan arbetstagaren var skyldig 
att acceptera inom ramen för sin anställning. Däremot förlorade denne sina 
arbetsledande uppgifter och de administrativa uppgifter tjänsten tidigare 
innehållit.116  
 
En otillåten geografisk förflyttning aktualiserades i AD 1994 nr 24:  
 
I AD 1994 nr 24 bedömdes gällande AB-avtal på det landstingskommunala området, i 
vilket en bestämmelse fanns om att vägande skäl skall förekomma för förflyttning av 
arbetstagare mot dennes önskan. Frågan var om en övertandläkare varit fast placerad vid 
en klinik och inte kunnat förflyttas till annan ort.  
 
Även i detta fall påpekade AD att frågan inte var reglerad i det aktuella 
kollektivavtalet och därför tolkning måste ske genom anställningsavtalet. 
Landstinget menade nämligen att om en begränsning av 
förflyttningsskyldigheten för arbetstagaren kunde tolkas in i det enskilda 
anställningsavtalet, denna var stridande mot det gällande AB-avtalet. 
Förbundet bestred dock tolkningen och ansåg att förflyttningsskyldigheten 
enligt de allmänna bestämmelserna endast omfattade förflyttning som kunde 
göras inom ramen för det enskilda anställningsavtalet. Efter konsultation av 
övriga parter i AB-avtalet konstaterades att en presumtion för generell 
förflyttningsskyldighet förekommer för den anställde. Därför var den 
kvarvarande frågan hur ett individuellt anställningsavtal skall tolkas när det 
gäller stationering, om presumtionen i ett individuellt avtal måste vara 
uttryckligen angiven för att den skall anses gälla. En rad omständigheter får 
                                                 
114 AD 1995 nr. 133, s. 940 f 
115 AD 1995 nr. 133, s. 940 f 
116 AD 1995 nr. 133, s. 940 f 
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då betydelse vid tolkningen av det individuella avtalet, så som formulering 
av anställningsavtalet, lokala förhållanden, tjänstens beskaffenhet, 
omständigheter vid avtalets ingående samt eventuell praxis.117

 
AD kom fram till att anställningsavtalet var begränsat till den specifika 
kliniken, bland annat på grund av hur situationen uttryckligen reglerats i 
anställningsavtalet. Utgångspunkten för AD:s bedömning var alltså själva 
förordnandet av tjänsten. Enligt AD var bestämmelsen ”vad gäller 
arbetsplats, tydligt formulerat och kan språkligt inte uppfattas på annat sätt 
är att J.L. anställdes med fast placering”118. Om syftet från arbetsgivarens 
sida skulle ha varit att flytta på arbetstagaren skulle landstinget ha 
formulerat sig på annat sätt. Värt att påpeka är att AD lade stor vikt vid 
avtalets lydelse. Det bör även uppmärksammas att målet gällde en 
arbetstagare som traditionellt sett brukar ha individualiserade 
anställningsvillkor, vilket inte förelåg här.119

 
Diskussion om tillämpningsområdet för den geografiska skyldigheten fördes 
i AD 1993 nr 151: 
 
AD 1993 nr 151 behandlade byggandsavtalet mellan Byggförbundet och Svenska 
Byggarbetareförbundet. I detta stadgades att turordningsregler fastställts för varje 
yrkesgrupp. Om sådana inte kunde fastställas gällde arbetsdistriktets verksamhetsområde. 
Frågan som aktualiserades handlade om huruvida en arbetstagare var arbetsskyldig 
utanför det fastställda turordningsområdet. AD prövade också om det av ett träffat avtal 
följde att arbetstagaren inte var skyldig att utföra arbete på viss plats.  
 
AD påpekade att händelsen att överenskommelsen angående 
turordningsområdet träffats inte bidrog till att frågan ansågs 
kollektivavtalsreglerad. En överenskommelse likt denna kan dock ha 
betydelse för arbetsskyldigheten enligt det enskilda anställningsavtalet. AD 
påpekade att arbetstagaren ansågs knuten till viss avdelning vilket bidrog till 
att överenskommelsen ansågs träffad som ett angivande av 
verksamhetsområde som också var av betydelse för arbetsskyldigheten. I 
detta fall uttrycktes att avgörandet innebar att ”det enskilda 
anställningsavtalet utfylls med kollektivavtalsförutsättningar”.120 AD 
påpekade dessutom att omfattningen av arbetstagarens arbetsskyldighet i 
princip bestäms när det enskilda anställningsavtalet ingås. Om 
kollektivavtalsregler då skulle saknas bestäms även skyldigheten genom det 
enskilda anställningsavtalet. När detta inte innehåller någon uttrycklig 
reglering på området blir en tolkning av anställningsavtalet aktuell med 
ledning av de enskilda omständigheterna. Vidare konstaterade AD att den 
geografiska gränsen för arbetsskyldigheten inte vanligtvis är skarp och att 
denna gräns även utgör gränsen för arbetsgivarens rätt att förlägga 
arbetstagarens arbete på olika platser.121  
 

                                                 
117 AD 1994 nr 24, s. 204 f 
118 AD 1994 nr 24, s. 204 f 
119 Danhard, a.a., 2004, s. 20 
120 Malmberg, a.a., 1997, s. 274 
121 AD 1993 nr 151, s. 1143 f 
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Den huvudsakliga frågan i AD 1993 nr 151 var dock huruvida arbetstagaren 
var skyldig att utföra arbete utanför turordningsområdet. AD uttalade att det 
vid företaget sedan länge gällt att den aktuella avdelningen och dess arbetare 
utför arbete som ligger utanför turordningsområdet om dessa grundar sig på 
tidigare etablerade bestämda kontakter. Det innebär att arbetstagaren var 
skyldig att utföra arbetsuppgiften i rättsfallet.122  
 
Grunden för omplaceringsbefogenheten var bruket hos arbetsgivaren. För att 
arbete skall anses vara tvunget att utföras på annan ort och på grund av att 
tidigare liknande arbete utförts där, krävs antagligen att fackföreningarna 
inte motsatt sig denna tolkning. Detta är även någonting som anses följa av 
praxis i branschen.123   
 
Om anställningen till sin art är sådan att man anser att arbete avses på olika 
platser (exempelvis entreprenadarbeten) måste arbetstagaren räkna med att 
vara skyldig att utföra arbeten längre bort än han tidigare arbetat. Detta 
bland annat på grund av vad som berörts tidigare, personliga avtal, 
branschpraxis eller bruk på arbetsplatsen. I dessa fall bör lämpligen 
arbetsgivaren kunna kräva arbete på andra platser än inom det senaste 
anställningsområdet, förutsatt att detta inte innebär uppenbara olägenheter 
för arbetstagaren.124

 
För arbete inom exempelvis byggsektorn uttalas i AD 1982 nr 41 att ”Enligt 
AD:s mening förhåller det sig otvivelaktigt på det sättet att det ofta ingår 
som ett normalt led i arbetsförhållandena vid entreprenadverksamhet att 
arbetarna förflyttas från ena den ena arbetsplatsen till den andra”.125  
 
När det gäller behovs- och objektsanställningar är arbetsgivarens ensidiga 
förflyttningsrätt relativt begränsad. När det dock gäller 
tillsvidareanställningar och tidsbegränsade anställningar råder inte 
begränsningar i förhållande till visst arbete. Den rättspraxis som finns på 
området talar för att arbetstagaren är skyldig att acceptera en förflyttning 
”på samma ort eller ort som ligger helt nära”126. Förflyttning längre än så 
anses bara kunna krävas om tjänsten är av viss karaktär. Observera dock att 
denna regel endast gäller då andra utfyllande regler inte finns.127  
 
På senare tid har emellertid skett en förändring när det gäller 
kollektivavtalsregleringen på området. Vissa kollektivavtal innehåller en 
uttrycklig reglering angående just geografisk arbetsskyldighet. Detta innebär 
att arbetsskyldigheten fastställs till normalt pendlings- och reseavstånd 
beräknat med, för regionen vanligen fungerande transportmedel. Det ter sig 
ganska självklart att en reglering behövs inom bemanningsbranschen och 
mycket talar för att AD bör anamma denna princip även inom andra 

                                                 
122 Malmberg, a.a., 1997, s. 275 
123 Malmberg, a.a., 1997, s. 275 
124 Malmberg, a.a., 1997, s. 277 
125 Danhard, a.a., 1997, s. 19 
126 Malmberg, a.a., 1997, s. 276 
127 Malmberg, a.a., 1997, s. 276 f 
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verksamhetsområden. Men vissa branscher måste också direkt sållas bort, 
där det förekommer mycket specifika förhållanden. Exempel på sådana är 
byggbranschen.128

 
Sammanfattningsvis kan anges att arbetstagarens skyldighet att flytta på sig 
geografiskt sträcker sig ganska långt. Speciellt om denne arbetar inom 
offentlig sektor.  

4.3.1. Det speciella fallet ”utlåning” 
Avseende frågan om arbetstagare är skyldig att underkasta sig ”utlåning” till 
en annan arbetsgivare kan vi åter studera AD 1980 nr 51 (har redan 
diskuterats under avsnitt 2.3.2. i sammanhang med arbetsgivarens 
omregleringsrätt angående arbetstagarens arbetsuppgift) och även AD 1983 
nr 156. Utlåning blir egentligen som ett mellanting mellan geografisk 
omplacering och förändring av arbetsuppgift, men jag väljer att ta upp 
diskussionen på detta område.129

 
AD 1980 nr 51 som även redogjorts för ovan (se sidan 22): 
 
I AD 1980 nr 51 behandlade frågan om nattsjuksköterskor vid ett landstingskommunalt 
sjukhem var skyldiga att även utföra arbetsuppgifter vid ett primärkommunalt 
ålderdomshem i enlighet med ett samverkansavtal mellan landstinget och kommunen.  
 
När det gällde själva utlåningsfrågan framförs att sjuksköterskorna stått 
under överinseende av en läkare som arbetat för en annan kommun än 
sjuksköterskorna varit anställd i. Detta skulle innebära att sjuksköterskorna 
ansågs anställda av denna kommun. Situationen bör sannolikt inte vara 
sällsynt och framförallt inte vid entreprenadförhållanden, då det ofta 
förekommer att beställaren utövar viss kontroll över entreprenörens personal 
utan att denna anses utföra arbete för beställarens räkning. Därmed ansåg 
AD att arbetet utförts för landstingets räkning.130

 
AD 1983 nr 156 gällde frågan om socialsekreterare anställda i Österåkers kommun ansetts 
skyldiga att, under beredskap inom ramen för flera kommuner, fullgöra tjänst även inom 
dessa övriga kommuner.  
 
AD började med att i domen påpeka att det på arbetsrättens område 
konsekvent upprätthållits en princip om att part i ett förhållande inte utan 
andra partens medgivande kan föra över sina förpliktelser enligt avtal på 
utomstående. Därför kan ett partsbyte på arbetsgivarsidan inte ske utan 
arbetstagarens samtycke. Det ifrågasätts dock om denna grundsats kan ha 
åsidosatts genom den överenskommelse kommunerna i detta fall träffat. 
Vad man då enligt AD skall ha i åtanke vid en sådan bedömning är de 
faktorer som direkt har anknytning till arbetsgivarens primära skyldigheter 
enligt anställningsavtalet. Exempel på dessa skyldigheter är att betala lön 
och andra ersättningar, att svara för semesterförmåner och svara för 
                                                 
128 Danhard, a.a., 2004, s. 20 
129 Zethraeus, a.a., 1984, s. 7 
130 AD 1980 nr 51, s. 358 

 33



kostnader som uppkommer vid tjänstgöringens fullgörande. I det aktuella 
målet var fastställt att alla sådana förpliktelser utgavs av kommunen där 
arbetstagaren var anställd. Den sammanlagda bedömningen i målet visar på 
att det oinskränkta ansvaret för arbetstagarna kvarstår hos den egna 
kommunen. Detta innebar att arbetstagarna måste acceptera ”utlåningen” i 
sig och att denna inte åsidosätter den grundläggande rättsliga principen om 
att partsbyte inte kan ske utan motparts samtycke.131

 
AD sammanfattade den rådande situationen i AD 1983 nr 156 som att: 
”Enbart det förhållande att arbetstagaren i dessa och andra liknande fall i 
större eller mindre utsträckning ställs under annans arbetsledning eller 
annars har att följa anvisningar från annan rörande arbetets utförande 
betyder uppenbarligen inte att ett partsbyte sker på arbetsgivarsidan”.132    

4.4 Omreglering av lön och andra 
förmåner 

4.4.1 Lön 
Huvudprestationerna i ett avtal är således arbetsprestation och utbetalande 
av lön. Det är inte möjligt att dessa två områden ses isolerade var för sig då 
relationen mellan de två är stark. Men om en arbetsprestation skulle ändras, 
vad händer då på vederlagssidan?133

 
Någon lagstiftning om lön finns inte i Sverige, regleringen sker genom 
kollektivavtal och enskilda avtal. I många andra länder finns lagstiftning på 
detta område men vi i Sverige har inte ansett att det behövts, bland annat på 
grund av det samspel mellan kollektivavtal och individuella avtal som råder 
på arbetsmarknaden.134  
 
Inom några områden finns dock vissa regler fastställda om lön. Den 
allmängiltiga principen är att varje arbetstagare har rätt till lön som 
motprestation till sin arbetsinsats. De områden där lagregler framförallt 
finns är beträffande lön under permittering, semester, uppsägning, fackligt 
arbete och angående jämställdhet. På det privata området råder det 
mestadels individuell lönesättning medan det inom det offentliga området i 
allmänhet är standardiserade löner som gäller.135  
 
Olika principer råder inom de olika områdena på arbetsmarknaden. Inom 
den privata kollektivavtalsreglerade marknaden gäller till exempel 
fortfarande uppdelningen mellan tjänstemän och arbetare. Kollektivavtalen 
på tjänstemannaområdet håller på principen lön efter befattning vilket 

                                                 
131 AD 1983 nr 156, s. 973 f 
132 AD 1983 nr 156, s. 974 
133 Danhard, a.a., 2004, s. 9 
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innebär att lönen inte förändras om motprestationen gör det. Detta är en 
spärr mot individuella lönesänkningar. Däremot faller rätten bort om en 
tjänsteman arbetat med rätt till ob-tillägg eller liknande och denna tjänst 
ändras till dagtid. Lönen förändras alltså om förutsättningarna för 
lönetillägg faller bort.136  
 
För arbetare på den privata kollektivavtalsreglerade marknaden gäller 
istället principen lön efter arbete. Ersättning utgår utifrån vilken uppgift som 
utförs. En förändring av arbetsuppgift kan då med tillämpning av 
bestämmelse i kollektivavtalet leda till att en lön sänks. I de flesta 
kollektivavtal på området finns dock regler om omplaceringsersättning. 
Denna ersättning fyller ut eventuell inkomstminskning under en viss 
period.137  
 
Inom den offentliga sektorn gäller att tjänstebefattningen är knuten till 
lönen. En omreglering i detta fall innebär att en arbetstagare tillträder en ny 
tjänst med ett nytt befattningsområde. Det medför att det inte finns utrymme 
för omreglering av lönevillkor inom den offentliga tjänstemannasektorn. På 
det kommunala området gäller dock kommunalarbetares kollektivavtal. 
Detta är tvingande så fort det är mer gynnande än privata 
överenskommelser. Det vanligaste systemet är att kollektivavtalet innehåller 
betingelser för viss angiven lön vilket leder till att arbetsgivaren inte kan 
utge lägre lön än tariffen, förutsatt att villkoren uppfyllts.138  
 
Även för de arbetstagare som inte är medlemmar i kollektivavtalsslutande 
organisation gäller vissa principer. Ett exempel på detta finner vi i AD 1990 
nr 33 som behandlade icke kollektivavtalsslutna arbetstagare som inte 
längre hade rätt till samma lönetillägg som tidigare.139 Dessa arbetstagare 
saknade enligt AD skydd mot lönesänkningspropåer men 
kollektivavtalsbestämmelser kunde i specifika situationer trots detta ha 
betydelse, då lönevillkor faktiskt kan jämkas enligt 36 § Avtalslagen. Visst 
utrymme torde också finnas för omreglering av dessa arbetstagares 
lönevillkor.140

 
När det gäller arbetsgivare som inte är bundna av kollektivavtal föreligger 
en annan situation. I de enskilda anställningsavtalen som ofta förekommer i 
dessa fall stadgas sällan om vad som händer om arbetstagarens 
motprestation ändras. I ett sådant avtal är det svårt att tolka in vad som skall 
gälla vid löneförändring. Den enda princip som kan anses berättigad att 
tillämpa är den grundläggande avtalsrättsliga principen om att avtal skall 
hållas. Detta innebär att utanför det kollektivavtalsreglerade området 
huvudregeln blir att en förändring på prestationssidan inte normalt innebär 
förändring av vederlaget.141  

                                                 
136 Danhard, a.a., 2004, s. 10 
137 Danhard, a.a., 2004, s. 10 
138 Zethraeus, a.a., 1984, s. 4 
139 Danhard, a.a., 2004, s. 10 
140 Zethraeus, a.a., 1984, s. 5 
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Som tidigare nämnts förutsätter arbetsskyldigheten att lönefrågan är 
reglerad. Om inte arbetsgivaren betalar ut arbetstagarens lön kan denne t.ex. 
använda sig av stoppningsrätt eller liknande via sin fackförening vilket 
innebär att allt arbete stoppas tills det att lön utbetalas. Detta är en så pass 
viktig skyldighet för arbetsgivaren att denne inte har speciellt lång tid på sig 
att korrigera ett eventuellt problem eller förfallodatum. Samma sak bör 
lämpligen även gälla då en arbetstagare kan förutse att betalning inte 
kommer att ske. När vederlagssidan av avtalet behandlas gäller allmänna 
avtalsrättsliga principer där huvudregeln är att prestationerna byts direkt mot 
varandra eller att betalning sker i förskott.142  
 
Om frågan däremot handlar om vilken lön som egentligen är avtalad eller i 
vilka situationer den avtalade lönen skall användas, blir den rättsliga 
situationen en annan. Arbetsrättsliga principer blir då avgörande. Om en 
arbetstagare exempelvis vägrar att utföra arbete på grund av att full 
betalning inte sker handlar det om en fråga om arbetsskyldighet enligt avtal, 
varpå den arbetsrättsliga principen om tolkningsföreträde tillämpas. Utifrån 
detta kan konstateras att gränsdragningen mellan de situationer då 
arbetsrättsliga respektive förmögenhetsrättsliga principer tillämpas inte är 
helt klarlagd.143  
 
En arbetstagare är alltså skyldig att tåla förändringar genom kollektivavtal. 
En begränsning som likväl finns på arbetsgivarens sida är den tidigare 
nämnda bastubadarprincipen som bryter in och skyddar arbetstagaren från 
omplaceringar som leder till för stora inkomstminskningar. Om det däremot 
handlar om en lönesänkning av individuellt avtalad lön måste en vanlig 
omreglering av det enskilda avtalet ske.144

 
Ett exempel när AD diskuterat lönefrågan är 1997 nr 97. Huvudfrågan i detta mål var om 
en uppsägning av en arbetstagare skett för uppsägning av tjänsten  eller för omreglering av 
anställningsvillkoren, däribland lönen.  
 
AD påpekade att uppsägning kan ha skett av båda anledningarna och 
väsentlig betydelse då skall tillmätas arbetsgivarens avsikt vid tidpunkten 
för uppsägningen. Arbetsgivaren kunde emellertid inte visa att 
uppsägningen skett för upphörande och arbetstagaren hade onekligen 
uppfattat situationen som sådan att uppsägningen endast skett för 
omreglering av anställningsförhållandena. Detta konstateras av AD och mer 
om detta område nämns inte i fallet.145   
 
Ett annat rättsfall som aktualiseras inom området är AD 1994 nr 122: 
 
I detta fall försökte en arbetsgivare träffa en överenskommelse med en arbetstagare om 
sänkning av lönen. Då arbetstagaren inte gick med på det sade arbetsgivaren upp 
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arbetstagaren på grund av arbetsbrist. Vidare var frågan om uppsägning skett på grund av 
arbetsbrist eller personliga skäl, samt om uppsägningen varit sakligt grundad eller ej.    
 
I domskälen behandlar AD kort vad som gäller när en arbetsgivare vill ändra 
den lön som utgår till arbetstagaren. I fallet berörs också endast avtal som 
innebär tillsvidareanställningar (kräver uppsägningstid och omfattas av 
LAS). Först och främst framhålls att löneändring kan åstadkommas på tre 
olika sätt. Genom ensidigt beslut (kräver stöd i gällande rättsregler eller 
avtal), genom kollektivavtal eller genom att arbetsgivaren och arbetstagaren 
träffar avtal om löneändring (för giltighet krävs dock att detta inte strider 
mot gällande kollektivavtal).146

 
En fråga som aktualiseras i samband med rättsfallet är vad som gäller om 
ena parten vill ändra lönevillkoren och den andra parten inte vill gå med på 
det. Är det arbetstagaren som vill höja lönen är processen relativt enkel, om 
villkoren inte skulle passa kan denne kan säga upp sitt anställningsavtal och 
lämna anställningen efter uppsägningstidens utgång. Är det däremot 
arbetsgivaren som vill få igenom en lönesänkning uppkommer frågan om 
LAS betydelse för arbetsgivarens möjligheter att genom uppsägning frigöra 
sig från det gällande anställningsavtalet och dess lönevillkor. AD påpekar 
också att vad som är av intresse är att 7 § LAS generellt ställer kravet att 
uppsägning skall vara sakligt grundad samt att vid arbetsbrist så kan inte 
arbetsgivaren själv välja vilka arbetstagare som skall sägas upp, 
turordningsreglerna måste iakttas.147  
 
Avgörande för frågan om en part vill ändra lönevillkoren är om 
arbetsgivaren anser att arbetstagaren har för hög lön och om detta är att 
hänföra till arbetstagaren personligen. Det framhålls i domen 1994 nr 122 
att inget enkelt och klart svar finns. Det betonas dock att om arbetsgivarens 
uppfattning är att företagsekonomiska överväganden leder till att 
verksamheten inte kan bära arbetstagarens lön, ett förhållande som inte är 
hänförligt till arbetstagaren personligen existerar. Är grunden däremot att 
arbetsgivaren anser att arbetstagaren inte presterar tillräckligt för den 
aktuella lönen är detta att hänföra till arbetstagaren personligen. Likväl kan 
dessa båda fall vara väldigt svåra att skilja åt.148  
 
AD bedömer situationen så att det inte är styrkt att arbetsgivarsidan haft 
något personligt emot arbetstagaren i fråga. Skälet till att företaget ville få 
till en överenskommelse med arbetstagaren var emellertid att hans 
arbetsprestation enligt bolagsledningen inte svarade gentemot hans lön. I 
och med att arbetstagaren inte velat gå med på en sänkning av sin lön var 
uppsägningen sådan att den hänförs till arbetstagaren personligen.149

 
Vidare diskuterades i domen om det förhållandet att uppsägningen var sådan 
som hänförs till arbetstagaren personligen innebar att bolaget hade saklig 
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grund för sin uppsägning. Hade bolaget på grund av att arbetstagaren inte 
gick med på en lönesänkning haft rätt enligt LAS att bringa 
anställningsavtalet till upphörande? Det påpekas att det är förståeligt med 
tanke på omständigheterna att bolaget ville ta upp en förändring av 
arbetsuppgifterna men det ifrågasätts om verkligen saklig grund för 
uppsägning samtidigt varit aktuellt. På grund av att bolaget hela tiden känt 
till vilka uppgifter som varit arbetstagarens område och kontinuerligt 
godkänt dessa för erhållande av lönen, kommer AD fram till att saklig grund 
inte kan anses ha förelegat och att bolaget därmed brutit mot 7 § i LAS.150 
Vad som kan konstateras utifrån detta rättsfall är bland annat att 
arbetsgivarens möjlighet att genomdriva en sänkning av lönen genom 
uppsägning på grund av personliga skäl i kombination med återanställning, 
är relativt svag.151

4.4.2 Övriga förmåner  
När det gäller övriga förmåner till anställda kan dessa utgå enligt olika 
rättsliga grunder. Det kan till och med framgå av lag i form av semester och 
sjuklön som främsta exempel. Utöver det finns även praxis som reglerar 
området där vi hittar rättsfall angående framförallt övertidsersättning. 
Kollektivavtalen på förmånsområdet reglerar speciellt lönen men även de 
personliga avtalen kan ta upp förmåner som tillfaller arbetstagaren. Dessa 
områden kallar man ibland med ett gemensamt namn för ”lön och andra 
anställningsvillkor”152. Arbetstagaren har rättsligt anspråk till dessa 
förmåner och arbetsgivaren kan inte frigöra sig från skyldigheten att stå för 
dessa annat än genom överenskommelser med arbetstagarsidan. I många fall 
utgår även gällande förmåner ensidigt från arbetsgivaren utan att reglering 
skett i avtal och dessa kallas sålunda ensidigt reglerade förmåner.153

 
Om en förmån utgått under en längre tid kan det vara svårt att bedöma om 
arbetsgivaren är berättigad till att ensidigt ändra denna. Flera olika 
möjligheter kan avtalsrättsligt föreligga. Exempel är när förmåner utgör ett 
självständigt rättsfaktum eller en konkludent viljeförklaring. Dessa ensidigt 
reglerade förmåner är nära anknutna till det som benämns som generös 
avtalstillämpning (sådan tillämpning som karaktäriseras av att den 
förekommer i avtalsförhållanden, är benefik, och innebär ett tillmötesgående 
av den ena parten utöver det som är befogat enligt juridiska 
överväganden).154  
 
Den konfliktsituation som kan bli aktuell när det gäller ensidiga förmåner är 
när arbetsgivaren under en längre tid betalt ut förmånen utan att parterna 
konstaterat dess rättsliga status. Frågan som uppstår behandlar huruvida 
arbetsgivaren ensidigt kan förändra eller avsluta förmånen.155
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Den första förutsättningen för att avtalsreglering skall anses vara för handen 
är att arbetsgivaren skall känna till att förmånen utgår. Det krävs också att 
förmånen utgör ett icke obetydligt ekonomiskt värde för arbetstagaren. I 
vissa fall tittar AD vid gränsdragningen mellan avtalsreglerad och ensidigt 
reglerad förmån också på om arbetsgivaren utfäst att ge ut förmånen. Vad 
som sedan är en utfästelse avgörs inte av arbetsgivarens avsikt att bli 
rättsligt bunden eller inte, det avgörande är rättsföljden.156   
 
I förmånsfallen finns gruppinriktade och löneinriktade förmåner. 
Gruppinriktade förmåner utges till alla anställda eller anställda inom en viss 
grupp och utgår vanligen inte som kontant betalning. I många fall får 
arbetstagaren endast förmånen om denne själv svarar för en del av 
kostnaden. Det är också normalt dessa förmåner som inte brukar omfatta en 
uttrycklig reglering. Bedömning brukar ske med utgångspunkt i rådande 
ordning på arbetsmarknaden. Exempel på gruppinriktade förmåner är när de 
anställda får köpa företagsprodukter till fördelaktigare pris, utnyttja 
anläggningar mot låg ersättning eller erhållande av lunchkuponger.157

 
Det sistnämnda behandlade AD i rättsfallet 1992 nr 27: 
 
I AD 1992 nr 27 bedömde AD arbetsgivarens rätt att sänka en ensidigt reglerad förmån. 
Två företag hade tillhandahållit subventionerade lunchkuponger till sina anställda. På 
grund av skatteomläggning inträffade en fördyring av förmånen vilket drabbade 
arbetsgivarna. Detta fick företagen att minska subventionen. Frågan i målet var om 
företagen haft rätt att ensidigt minska subventionen eller om denna ansågs som ett villkor 
som ingick i de anställdas anställningsavtal.   
 
AD började med att påpeka att kollektivavtal var den form som bäst 
lämpade sig som avstämningsinstrument mellan parterna men att en 
kollektivavtalsbestämmelse inte är något som kan tillkomma underförstått. 
En reglering av de enskilda anställningsavtalen kan dock ske formlöst. Det 
torde emellertid kräva utväxling av rättshandlingar från båda parters håll för 
att avtal skall ha ansetts ingått. Ändring utges inte heller kunna uppstå utan 
att ett nytt avtal på området ingås. Följaktligen vill AD påpeka att det finns 
ett ändamålsenligt och lätthanterligt instrument för att hantera situationen i 
form av ett kollektivavtal, övriga alternativ är för rättsligt komplicerade.158

 
Bedömningen AD gjorde av intresseavvägningen mellan arbetsgivaren och 
arbetstagaren föll ut till arbetsgivarens fördel. Att förmånen betalats ut 
under en lång tid utgjorde inte avtalsgrundande rättsfaktum istället var de 
rättsekonomiska argumenten avgörande.159

 
När det gäller dessa förmåner innebär inte själva utgivandet stöd för att 
förmånen utgår enligt personligt avtal. Andra omständigheter måste också 
vara aktuella för att reglering skall anses ha skett i det individuella avtalet. 
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Ett exempel på sådan omständighet är arbetsgivarens agerande i vissa 
situationer, bland annat beroende på det sätt arbetsgivaren lämnar 
information om den aktuella förmånen. Ett exempel på detta ser vi i AD 
1992 nr 141: 
 
I AD 1992 nr 141 övertog ett företag sotningsverksamhet och arbetstagare från en 
kommun. I kommunen hade dessa arbetstagare haft rätt till lunchkuponger till ett 
subventionerat pris. Under ungefär ett år fick de även detta hos den nya arbetsgivaren, 
vartefter frågan blev om dessa förmåner ensidigt kunde dras in.    
 
AD började med att påpeka att skyldigheten att tillhandahålla 
lunchkuponger redan diskuterats i AD 1992 nr 27 och gick igenom vad som 
sagts där. Därefter diskuterades om enskilda lunchförmåner ansåg stridande 
mot riksavtalet, men det är utanför denna uppsats ram och intresse.  
 
Lunchsubventionen har vidare i detta mål kunnat utnyttjas endast om 
arbetstagaren själv varit villig att betala en del av kostnaden. Det handlar då 
enligt AD om en förmån som skiljer sig från löneförmåner i övrigt. AD 
påvisar ytterligare att utredningen i målet inte heller ger stöd för att en 
arbetsgivare skulle vara förhindrad att med giltig verkan träffa avtal med en 
anställd om lunchförmåner och att därför även indragande av ensidigt 
reglerade förmåner kan regleras i individuella anställningsavtal.160   
 
För att en gruppinriktad förmån skall anses reglerad i det personliga avtalet 
krävs antingen att arbetsgivaren uttalat att han avsett att bli rättsligt bunden 
eller att förmånen anses ha inverkat på att anställningen kom till stånd eller 
fortsatt bestå. Det förefaller dock som om AD inte gör någon individuell 
bedömning i den situationen utan betraktar i vilka fall informationen typiskt 
sett kan anses ha sådan inverkan.161 I avgörandet AD 1992 nr 141 är det av 
betydelse att förmånen introducerats redan vid anställningstillfället, det är då 
självklart att situationen påverkat att anställningen kommit till stånd. Vidare 
talar även att förmånen reglerats i anställningsavtalet eller anställningsbevis 
för att förmånen är avtalsreglerad. Bruket på arbetsplatsen slår dock inte 
igenom ett icke-reglerat personligt avtal när det gäller gruppförmåner. Det 
mesta talar sålunda för att gruppförmåner är en ensidigt reglerad 
förmånsgrupp.162   
 
Angående löneliknande förmåner är situationen annorlunda. Här är ett 
regelbundet utgivande av förmånen tillräckligt för att avtalsreglering skall 
vara aktuellt. Det tydligaste fallet som varit uppe till prövning i AD på detta 
område är AD 1978 nr 151: 
 
I detta mål förelåg ett avtal mellan en kommun och en taxiförening angående 
färdtjänsttransporter. På dessa var kommunen enligt avtalet skyldig att utöver taxa betala 
ett tillägg för dricks till föreningen. Detta avtal avlöstes av ett nytt där drickstillägget inte 
ingick. Fråga var om kommunen kunde ensidigt ändra förmånen på detta sätt.  
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AD påpekade att det från förarsynpunkt var naturligt att uppfatta 
ersättningen som en löneförmån. Det kunde inte heller i målet styrkas att 
förarna var medvetna vid anställningstidpunkten om att förmånen skulle 
kunna komma att dras in om avtalet ändrades. I och med detta menade AD 
att utbetalningen ansågs som en löneförmån och att denna inte ensidigt 
kunde förändras.163 Av betydelse var att förmånen utgick i form av pengar, 
utifrån klara normer, med korta intervall och att dricks inom vissa branscher 
uppfattas som en del av lönen.164

 
Arbetsgivaren kan också kräva en motprestation i samband med arbetet. Ett 
exempel på det ser vi i AD 1993 nr 173 där arbetstagarna fick ett lönetillägg 
om de uppfyllde vissa närvarokrav:  
 
Målet innebar att ett byggföretag införde närvaropremier på tre arbetsplatser där det 
utfördes nybyggnadsarbete på ackord, där också ackordsbestämmelser gällde. 
Närvaropremierna behandlades inte i någon överenskommelse och avdelningen hade inte 
samtyckt till att närvaropremier infördes. Frågan var om byggföretaget åsidosatt 
ackordsbestämmelserna genom tillämpningen av närvaropremier. 
 
Första frågan AD skulle ta ställning till var om närvaropremien kunde 
betraktas som en gratifikation. I fall den skulle ha betraktats som sådan 
skulle byggföretaget inte ha brutit mot ackordbestämmelserna. Detta blev 
dock inte det slutgiltiga avgörandet och byggföretaget ansågs ha brutit mot 
det aktuella kollektivavtalet.165  
 
Om kravet på motprestation inte har något samband med arbetet hamnar 
förmånen inte inom området löneliknande förmåner. Om vi återgår till fallet 
med lunchkupongerna skulle arbetstagarna svara för en del av kostnaderna 
för dessa men denna s.k. ”motprestation” innebar inte att förmånen ansågs 
löneliknande, snarare tvärtom.166 Angående löneliknande förmåner har en 
intresseavvägning utfallit på motsvarande sätt gentemot de gruppinriktade 
förmånerna, alltså mestadels till arbetstagarens fördel. Ett skäl till detta kan 
vara att de löneliknande förmånerna mer typiskt sett påverkar 
anställningarnas ingående eller bestående.167

 
Utöver detta kan även mellanfall förekomma, vilka har drag av båda dessa 
typer av förmåner. För ytterligare information om hur AD resonerar i ett 
sådant fall hänvisas till AD:s dom 1977 nr 169.168

 
Givetvis kan även reglering ske på området genom kollektivavtal, där 
arbetsgivaren kan tillerkännas en ensidig beslutanderätt över förmånerna. 
Detta sker oftast i form av s.k. arbetsgivarventiler. Sådana bestämmelser kan 
dock i många fall frångås genom personliga avtal, då 
kollektivavtalsbestämmelser anses dispositiva. Det torde dock för 

                                                 
163 AD 1978 nr 151, s. 1037 f 
164 Malmberg, a.a., 1997, s. 307 
165 AD 1993 nr 173, s. 1210 f 
166 Malmberg, a.a., 1997, s. 308 f 
167 Malmberg, a.a., 1997, s. 307 f 
168 Malmberg, a.a., 1997, s. 309 
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”avvikande genom personliga avtal inte vara tillräckligt att 
överenskommelse träffats om viss nivå på ersättning, utan att det krävs även 
att det personliga avtalet innebär att arbetsgivaren avstått från den 
bestämmanderätt som tillkommer honom enligt arbetsgivarventilen”169.170     
 
När det gäller lön och andra förmåner är det vid bedömningen av om 
arbetstagaren skall vara skyldig att acceptera omregleringar av stor vikt 
huruvida dessa olika områden kan anses vara inkluderade i det gällande 
anställningsavtalet. Det kan både vara tal om uttryckt lön/förmån som 
tolkats olika eller underförstådda sådana.  
 

                                                 
169 Malmberg, a.a., 1997, s. 312 
170 AD 1986 nr 30 och AD 1941 nr 8 
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5 Analys och diskussion 
Med detta avsnitt avser jag att göra en analys av gällande rättsläge, med 
mina egna reflektioner över vad som eventuellt kommer att vara bra för en 
framtida utveckling av området. 
 
Vad jag kan konstatera är att det finns en stor mängd rättsfall som berör vad 
som är omreglering av anställningsavtalet. Den knapphändiga lagstiftningen 
ger överlag ett stort tolkningsutrymme till både parter och domstol men 
frågan är vilken sida detta tolkningsutrymme gynnar. För arbetsgivarsidan 
innebär fler avgöranden fler situationer att ta i beaktande. Det innebär också 
att det finns konkreta avgöranden på vad som är tillåtet och inte.  
 
Om man allmänt ser till utfallet av framförallt de diskuterade domarna kan 
en tendens till att arbetsgivarsidan segrar i en majoritet av fallen skönjas. På 
grund av detta anser jag att den omfattande praxisregleringen på området är 
mer positiv ur arbetstagarsynpunkt än för arbetsgivarens räkning. Dock 
skulle båda sidor gynnas av att området klargörs genom lagstiftning. Ingen 
förtydligande bestämmelse finns till exempel när det gäller definitionen av 
arbetsgivarens arbetsledningsrätt eller innehållet av bastubadarprincipen. Att 
dessa allmängiltiga begrepp fastställs i gällande lagstiftning torde ligga i 
båda parters intresse.     
 
Jag anser det även riskfyllt och onödigt att använda sig av LAS då den inte 
är avsedd för detta ändamål. En uppsägning för omreglering av 
anställningsvillkor innebär inte en viljeförklaring från arbetsgivarens sida att 
säga upp arbetstagaren. Därför är det inte heller lämpligt att använda 
lagstiftning som är utformad för detta. Att det i dessa situationer uppstår 
oklarheter ser jag inte som någon överraskning. Lösningen skulle dock vara 
att skapa en helt ny lagstiftning, som visserligen snabbt skulle bli hyfsat 
inaktuell med tanke på den ständiga utvecklingen av nya anställningsformer.      

5.1 Omreglering av arbetsuppgifterna 
När det gäller förändringar av arbetstagarens arbetsuppgifter skiljer sig det 
offentliga och det privata området en del åt. Inom offentlig sektor gäller 
befattningsbeskrivningar som uppgift om placering men hindrar inte 
arbetsgivaren från att ändra de aktuella sysslorna. Visserligen har en 
liknande bedömning gjorts av AD på det privata området, där man också i 
viss mån använder sig av befattningsbeskrivningar.  
 
Frågan huruvida exakt samma tillämpningsområde gäller för den privata 
som den offentliga sektorn inte är fullständigt avgjord. Det kan eventuellt 
vara så att ett konkret avgörande inte behövs då en gemensam tolkning på 
områdena angående tillåtna ändringar skett. Dock borde ett yttryckligt 
angivande av detta ha ägt rum i samband med tolkningen av de tillåtna 
fallen på det privata området. Med en samlad bedömning av båda områdena 
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kan man dock säga att allmänt sett existerar en relativt vidsträckt 
arbetsskyldighet inom det svenska systemet och att arbetsgivaren i princip 
har en långt gående omplaceringsrätt. Ett uttryck för detta är den allmänt 
rådande bastubadarprincipen vilken kan tyckas inte riktigt koordinera med 
de övriga inställningarna på området om bland annat medbestämmande och 
liknande. Vad som begränsar arbetsgivaren att genomföra önskade 
omregleringar är anställningsskyddets utformning och styrka samt den 
praxis vi tittat på. 
 
Arbetsskyldigheten för arbetstagare är alltså mer individualiserad på den 
privata delen av arbetsmarknaden än den offentliga. Bör det vara så? Om 
man ser till de flesta aktuella avgöranden inom det privata området hämtas 
ledning i många fall ändå utifrån avgöranden på andra områden. Därför 
fyller kanske inte den oreglerande tanken sin funktion i praktiken. Ett annat 
problem som jag anser att man kan skönja inom den offentliga sektorn är att 
de kollektivavtal som existerar trots allt är för allmänt hållna så att ledning 
ändå måste gå in och hämtas i det personliga anställningsavtalet. I detta 
avseende tappar då den reglerande tanken, med allmänna bestämmelser i 
spetsen, sin faktiska effekt även på det offentliga planet.   
 
Inom områdena har det även framkommit att ju högre tjänst som innehas, 
desto mindre ingripande omregleringar behöver arbetstagaren acceptera. 
Vad detta innebär för arbetstagare med en tjänst som anses lägre i rang är 
inte konstaterat, men det torde medföra en ökad osäkerhet om vad som 
arbetstagaren kan bli tvungen att godta inom ramen för sin anställning.  
 
Det kan tyckas att det privata och det offentliga området närmar sig 
varandra successivt. I viss litteratur har ifrågasatts om man överhuvudtaget 
fortfarande kan tala om de olika befattningarna och 
befattningsbeskrivningarna. Om ett totalt borttagande av dessa skulle bli 
verklighet skulle, enligt mig, antagligen en mycket mer utvidgad 
arbetsskyldighet bli aktuell inom den privata sektorn. Det skulle dock vara 
svårt att få igenom en ändring på det offentliga området. Vad skulle det 
innebära för omregleringsfallen? Med en mer vidsträckt arbetsskyldighet 
blir det svårare för arbetstagarna att hävda sin ställning och de rättigheter 
som denna medför samtidigt som arbetsgivarens rättighet att ställa bredare 
krav ökar. Med 29/29-principens riktlinjer och den yttre gränsdragningen av 
arbetstagarens arbetsskyldighet genom kollektivavtal innebär detta ett 
mycket utbrett område.  
 
Om däremot de allmänna kvalifikationskraven på de båda områdena skulle 
höjas skulle en ökad specialisering inom varje område bli märkbar. 

5.2 Omreglering av arbetstid m.m. 
Arbetstiden är egentligen det enda av de behandlade områdena som har en 
konkret lagreglering i form av arbetstidslagen även om man också i dessa 
fall tittar på det personliga avtalet. Om inte lagreglering skulle finnas inom 
detta område skulle antagligen utvecklingen av omregleringsfallen te sig på 
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liknande sätt som inom de övriga diskuterade områdena. Men i grunden för 
diskussionen ligger i dessa fall alltid den rådande lagstiftningen och de 
gällande kollektivavtalen.  
 
Inom det offentliga området kontrolleras de flesta arbetstiderna genom 
kollektivavtalet medan man på det privata området är mer flexibla och 
bestämmelserna, om det finns några, anges ofta i det privata avtalet. Detta 
bidrar till att det på arbetstidsområdet råder en större säkerhet i 
anställningen inom den offentliga sektorn än inom den privata. För 
omregleringssituationerna är detta både på gott och ont. Antagligen vill en 
arbetsgivare ha möjligheten att använda en arbetstagares arbetskraft till 
fullo, samtidigt som denne vill ha kvar bekvämligheten av att förhandla med 
de flesta anställda samtidigt. Detta är en avvägning som måste göras och 
kanske även någonting den blivande arbetsgivaren måste ha i åtanke. 
Arbetsgivaren kan dock antagligen inte välja om han vill anställa privat eller 
offentligt och måste därmed anpassa sig till situationen.  
 
Angående den geografiska placeringen saknas emellertid lagregler och det 
finns i de flesta gällande kollektivavtal inga uttryckliga bestämmelser. Det 
finns inte heller något som motsvarar arbetsgivarens 29/29-princip vilken 
gäller inom arbetsuppgiftsområdet. Vad beror då detta på? Arbetstid är ett 
område som är utsatt för en i jämfördhet med geografiska 
arbetsskyldigheten, omfattande reglering. Anledningen finns troligen i den 
traditionella utvecklingen. Arbetstid har alltid varit något som legat 
arbetstagarna varmt om hjärtat och har under alla år varit av avgörande vikt 
för en anställning. Arbetstagarna har också i det flesta fall hela tiden arbetat 
på samma plats. Att arbetskraften blivit rörlig är någonting relativt nytt på 
arbetsmarknaden. Alltså har utvecklingen inte heller inom detta område, 
hunnit med att skapa ett regelsystem. Jag tror dock inte att det skulle 
behövas i samma utsträckning som inom arbetstidsområdet då den 
geografiska arbetsskyldigheten är någonting som kommer att befinna sig 
under en fortgående förändring under i princip all framtid. Utvecklingen av 
bland annat transportmedel och olika typer av tjänster och mobilitet kommer 
alltid att fortskrida, därför kan det vara svårt att skapa ett grundläggande 
system för detta område vilket också involverar svårigheter att avpassa 
omregleringssituationerna. Istället är det då bättre att fortsätta så som det ser 
ut i dagsläget, att utvecklingen på området sker med hjälp av praxis.     
 
Begreppet ”normalt pendlings- eller reseavstånd” har framkommit med 
utvecklingen inom det geografiska arbetsområdet. Jag tycker det är ett bra 
förslag att detta uttryck skall användas inom fler branscher, dock med olika 
innebörd. Till viss del kan det sägas att begreppet under en lång tid haft sin 
egen betydelse inom ett flertal områden exempelvis angående militärer som 
i många fall måste resa långt under sin tjänstgöring. För att användandet av 
tanken skall fungera och tillämpas i praktiken krävs dock att det anpassas 
till varje enskilt område. Det kan bli svårt att inom bemanningsbranschen 
diskutera samma pendlingsavstånd som för dagisfröknar. Det innebär att en 
egen definition även kan råda inom de områden där specifika förhållanden 
gäller, exempelvis byggbranschen. Detta begrepps betydelse för 
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omregleringsfallen innebär då att om en fastställd innebörd finns, det kan bli 
svårt att omreglera ett anställningsavtal. Men det blir som alltid en fråga om 
gränsdragning, ett rådande begrepp kan alltid utvidgas eller inskränkas.  
 
För lön och andra förmåner finns inte heller någon lagstiftning. Inom detta 
område skiljer sig också regleringen och nivåerna väsentligt åt mellan de 
olika sektorerna. På det privata området är regleringen mestadels individuell 
medan man inom den offentliga sektorn mestadels använt sig av 
standardangivelser. Detta är dock på väg att ändras till att bli mer avreglerat. 
Kollektivavtalen ses som en arbetsgivarventil där arbetsgivaren allmänt kan 
ange specifikationer. Frågan är vilket av dessa områden som har de bästa 
förutsättningarna för ett bra omregleringsklimat. Självklart är det lättare med 
ett individuellt avtal att förhandla om sin lön men antagligen sker inte 
utvecklingen i samma takt som om arbetstagaren går under kollektivavtal. Å 
andra sidan är ökningen vid varje tillfälle antagligen procentmässigt högre 
för en arbetstagare inom den privata sektorn. Löneregleringen har i dessa 
fall även en stark koppling till frågan om anställningstrygghet. Den trygghet 
som en offentlig anställning innebär, med kontinuerlig löneutveckling och 
erhållande av vissa förmåner, kanske väger upp aspekten av att ha en lite 
lägre lön än de privatanställda arbetstagarna.  
 
Vad händer istället om hela löneområdet skulle avregleras och enskilda 
villkor skulle gälla på alla plan. Då skulle enligt mig i varje fall 
lönesättningen ske efter varje arbetstagares individuella duglighet och en 
ökad konkurrens skulle infinna sig. En arbetsgivare kanske också då skulle 
behandla sina anställda med mer försiktighet vid en eventuell omreglering 
av lönevillkor då lönen även för arbetstagaren blir ett effektivt 
konkurrensverktyg.  

5.3 Avslutande kommentar 
Överlag kan tyckas att arbetstagarna befinner sig i en svagare position än sin 
motpart arbetsgivaren. Men vad man inte får glömma är att arbetsgivaren 
trots allt är arbetsledare och skyldig att se till att verksamheten fungerar. I 
dagsläget är det som arbetsgivare mycket svårt att bli av med en arbetstagare 
som varit anställd under en längre tid men som inte kan sägas hålla måttet.  
 
Läget kan sägas bottna i att arbetstagarens grundläggande och viktigast 
skyddande villkor finns i det gällande kollektivavtalet. Visserligen är detta 
en trygg och stark grund för arbetstagaren, men jag kan tycka att en liknande 
potential då borde finnas för arbetsgivaren. Det skulle i och för sig innebära 
att arbetstagaren skulle behöva ta ett steg tillbaka för arbetsgivarens utökade 
arbetsledningsrätt. Detta kan tyckas vara bakåtsträvande emot där svensk 
arbetsrätt befann sig redan innan arbetsrättsreformen. Jag anser dock att en 
sådan möjlig åtgärd för arbetsgivaren, utöver att bara kunna konstatera 
arbetsbrist, skulle skapa en mer dynamisk, och i viss mån elitistisk, framtida 
arbetsmarknad. I dagsläget är detta dock någonting som behövs då 
sysselsättningsgraden i Sverige är rekordlåg och både utländska och svenska 
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företag allt mer frekvent riktar sina blickar och investeringar mot andra 
länder. 
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