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Förkortningar 

AD - Arbetsdomstolen 

 

LAS - Lagen om anställningsskydd 

 

LO - Landsorganisationen i Sverige 

 

MBL - Lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet 

 

Prop - proposition  

 

SAF - Svensk arbetsgivareförening  

 

SOU - Statens offentliga utredningar 
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Sammanfattning 

Enligt lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet (nedan MBL) har arbetsgivaren en 

förhandlingsskyldighet gentemot arbetstagarorganisationer vid viktigare förändringar. Denna 

omfattar främst kollektivavtalsslutande organisationer, men även icke-kollektivavtalsslutande 

organisationer kan ha rätt till förhandling i vissa fall. Vad som vidare avses med viktigare 

förändring delas upp i två delar, dels arbetstagarfallet och dels verksamhetsfallet. De båda är 

tvetydiga i lagtext men rättspraxis kan ge en viss klarhet i frågan.  

 

Arbetsgivarens förhandingsskyldighet ställs emot de så kallade arbetsgivarprerogativen. Detta är 

fyra områden inom vilka arbetsgivaren har rätt att bestämma. Uppsatsen kommer fördjupa sig i 

om förhandlingsskyldigheten är något som inskränker arbetsgivarens fria rätt att fördela, leda, 

anställa och uppsäga.  

 

Eftersom medbestämmandelagen inte ger någon beslutsrätt för arbetstagarorganisationerna kan 

man benämna den som en tuta-och-kör-lag. Detta innebär att trots arbetstagarorganisationens rätt 

till förhandling behöver parterna inte nå konsensus. Förhandlingsprocessen kan däremot ha viss 

påverkan på arbetsgivarprerogativen. Följden av detta är att en fördröjning av arbetsgivarens 

beslutsrätt.  
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Abstract  

Firstly, the employer has, According to lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet, an 

obligation to negotiate with employee unions when making significant changes in the organization. 

This predominantly applies to unions with collective agreements, but in some cases even unions 

without collective agreements may have a right to negotiate. The question of what constitutes a 

significant change is divided into two cases, firstly, a significant change of an employee’s work 

circumstances and secondly, a significant change in the business. The two are not always distinct 

and the law does not give much clarity in the two, so one must turn to the practice of the court.  

 

Furthermore, the employer’s obligation to negotiate contradicts the so called employer 

prerogatives. These are four areas in which the employer is at right to execute their decisions. This 

essay will clarify if the obligation to negotiate restricts the employer’s right to lead, distribute, 

employ and dismiss employees.  

 

Moreover, the regulations on negotiations do not give the unions a right to make decisions, which 

means that, even though they have a right to make their opinions known, the employer must not 

align to the unions sentiment on the matter. However, the negotiations may have an effect on the 

employer prerogatives as the employer must suspend the execution of the planned change. 
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1. Inledning och bakgrund 

Det var tidigare en stor osäkerhet på arbetsmarknaden men Arbetsgivarprerogativen styrktes 

genom Decemberkompromissen 1906 då SAF och LO bekräftade att arbetsgivaren har rätt att leda, 

fördela, fritt anta och säga upp medan arbetstagaren har rätt att vara medlem i och verka i fackliga 

organisationer. Arbetsgivarprerogativen ingick därmed även i SAF:s stadgar och gick under 

benämningen § 23, men numera kända som §32- befogenheterna.1 

 

Arbetsgivarprerogativen är idag en allmän rättsgrundsats och en dold klausul i kollektivavtal. Det 

kan finnas lagar och regler som påverkar, begränsar, eller inskränker arbetsgivarprerogativen men 

om det inte finns några sådana är det arbetsgivarens vilja som gäller. Utgångspunkten är alltså att 

det är arbetsgivaren som bestämmer hur arbetet skall utföras, vem som skall utföra arbetet och om 

någon inte längre skall utföra arbete för arbetsgivarens räkning.2 

  

Den primära förhandlingsskyldigheten är något som kan påverka hur en arbetsgivare väljer att 

organisera och strukturera arbetet och organisationen. Efter införandet av medbestämmandelagen 

år 1976 har arbetsgivare behövt förhålla sig till de regelverk som finns kring förhandling. Det är 

därför av stor vikt att man har kännedom om vilka rättigheter och skyldigheter som en 

arbetstagarorganisation respektive arbetsgivare har gentemot den andra parten. Lagen reglerar när 

och hur arbetsgivaren måste ge de fackliga organisationerna möjlighet till medbestämmande och 

delar upp det på de fall som arbetsgivaren måste initiera processen och när arbetsgivaren endast 

måste svara arbetstagarorganisationernas initiativ till förhandling.3 Medbestämmandelagen 

beskrivs ibland som en “tuta-och-kör-lag” vilket innebär att trots arbetsgivarens skyldighet att 

förhandla kan arbetsgivaren ändå fatta egna beslut.4 Uppsatsen skall visa om 

medbestämmandelagen ändå på något sätt inskränker arbetsgivarens beslutsrätt. 

 

Uppsatsen kommer framför allt behandla primärförhandlingsskyldigheten i 11-13 §§ MBL. 

Primärförhandlingen i MBL behandlar två, inte alltid helt distinkta, fall av förändring. Det ena är 

                                                
1Glavå, Mats. Arbetsrätt. tredje upplagan. Studentlitteratur. Lund, 2016. S. 28. 
2Rönnmar, Mia. Arbetsledningsrätt och arbetsskyldighet. Juristförlaget i Lund. Lund, 2004 s. 45. 
3Glavå, Mats. 2016. s. 641-643. 
4Glavå, Mats. 2016. s. 652. 
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arbetstagarfallet, vilket innebär att arbetsgivaren är skyldig att förhandla vid viktigare förändring 

av en arbetstagares anställningsförhållande. Det andra är verksamhetsfallet som innebär att 

arbetsgivaren är skyldig att förhandla vid viktigare förändring av verksamheten. Lagen omfattar 

olika typer av arbetstagarorganisationer, där 11-12 §§ MBL endast omfattar 

arbetstagarorganisationer med kollektivavtal. Detta skiljer sig från 13 § MBL, där 

arbetstagarorganisationer som inte har tecknat kollektivavtal med arbetsgivaren omfattas.5 

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med uppsatsen är att förklara, beskriva och analysera innebörden av arbetsgivarens primära 

förhandlingsskyldighet i 11-13 §§ MBL. Detta innebär dels att utreda vad som skiljer 

verksamhetsfallet från arbetstagarfallet och därmed även påvisa vad som är utmärkande för en 

viktigare förändring enligt 11 § MBL och i vilka andra fall än viktigare förändringar en 

arbetsgivare måste förhandla enligt 12 § MBL. Uppsatsen kommer också att visa i vilka fall som 

arbetsgivaren måste förhandla med arbetstagarorganisationer till vilka arbetsgivaren inte är bunden 

av kollektivavtal. Ändamålet är även att redogöra för vilka konsekvenser som 

arbetstagarorganisationens vetorätt i vissa fall kan få. Syftet är också att klargöra vad 

arbetsgivarprerogativen innebär och vilka rättigheter de ger arbetsgivaren. Genom dessa 

redogöranden skall uppsatsen besvara frågan om 11-13 §§ inskränker eller på annat sätt påverkar 

arbetsgivarprerogativen och i så fall på vilket sätt.  

 

Vår huvudsakliga frågeställning är: 

I vilken utsträckning hindras arbetsgivarprerogativen av förhandlingsreglerna i MBL? 

 

Denna kommer till uttryck genom följande frågor:  

- Vad innebär verksamhetsfallet och arbetstagarfallet?  

- Vad innebär arbetsgivarprerogativen? 

- I vilka fall kan arbetstagarorganisation påkalla förhandling enligt 12 §? 

- I vilken utsträckning kan en arbetstagarorganisation fördröja ett arbetsgivarbeslut? 

- Vilka påföljder leder brott mot reglerna om primärförhandling till? 

                                                
5 11-13 §§ MBL. 
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1.3 Avgränsningar 

För att besvara frågeställningen kommer uppsatsen redogöra för förhandlingsskyldigheterna i 11-

13 §§ MBL, men vissa saker som rör ämnet kommer dock att utelämnas. Avgränsningarna är 

främst till för att strukturera uppsatsen och ge en tydlig bild av vad som kommer att behandlas och 

krävs på grund av uppsatsens omfång.  

 

Uppsatsen kommer främst grunda sig i 11-13 §§ MBL men kommer endast behandla första stycket 

i 13 § MBL. Eftersom uppsatsens fokus är förhandlingsskyldigheterna och dess eventuella 

inskränkning av arbetsgivarprerogativen kommer den inte behandla annat som kan tänkas 

inskränka arbetsgivarprerogativen, exempelvis diskrimineringslagen, lagen om anställningsskydd, 

företrädesrätt och föreningsrätt.  

 

Det finns vissa skillnader beträffande den privata och offentliga sektorn när det kommer till 

förhandlingsskyldigheterna, uppsatsen kommer dock endast beakta den privata sektorns 

skyldigheter.  

 

Endast rättskällor som är direkt applicerbara på förhandling och arbetsgivarprerogativen kommer 

att beaktas och urvalet kommer förklaras nedan. Alla rättsfrågor som behandlas i rätten i de valda 

rättsfallen tas inte heller upp, utan endast de som är direkt kopplade till uppsatsämnet. Den EU-

rätt som påverkar vår svenska lagstiftning kommer inte heller den att vidare studeras då uppsatsens 

fokus är den svenska lagens påverkan idag. Hur sedan en förhandling i praktiken går till är inte 

heller det relevant för frågeställningen och därför kommer inte detta att beröras mer än kort 

angående de specifika kraven på förhandlingen. Med detta medföljer också den 

informationsskyldighet som finns i MBL, eftersom det är mer en procedurfråga kommer inte heller 

denna att beröras vidare. Alla avgränsningar är gjorda för att utelämna den information som inte 

är direkt applicerbart på ämnet och svarar på frågeställningen samt syftet.  
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1.4 Metod  

Metodvalet är av vikt för att stärka uppsatsens validitet. Därför kommer den här uppsatsens metod 

att presenteras nedan.  

1.4.1 Rättsdogmatisk metod 

Metoden som tillämpas för denna uppsats är den traditionella juridiska rättsdogmatiska metoden. 

Metoden har sin grund i att beskriva den gällande rätten för att sedan systematisera den. Det är en 

kvalitativ metod som grundar sig på de mest centrala rättskällorna såsom lagtext med dess 

förarbeten, prejudikat och doktrin. Metoden sätter “de lege lata” i fokus och innebär att genom 

beskrivning och systematisering av rätten kan man fastställa gällande rätt. Systematiseringen 

innebär att man kan identifiera samband, likheter, skillnader och dylikt av rätten. Den 

rättsdogmatiska metoden ger en större helhetsbild utav rätten och man kan kalla det för en 

rekonstruktion av rättssystemet. Den fastställer inte bara vad rätten innebär i teorin utan hur den 

appliceras i praktiken genom bland annat relevanta rättsfall.6 Dessa rättsfall är avsedda att styrka 

det teoretiska och visa på hur man kan applicera lagen på verkliga händelser och man kan på så 

sätt få en omfattande förståelse för lagar och regler.7 

 

Den rättsdogmatiska metoden stödjer sig på olika rättskällor men den utesluter dock inte andra 

valida källor som kan berika uppsatsen. Uppsatsen ska granskas, därför kommer uppsatsen grunda 

sig på välbyggda källor som är öppna för granskning liksom uppsatsen i sig. Utöver detta är det 

också av yttersta vikt att utesluta värderingar fullständigt enligt den rättsdogmatiska metoden. De 

enda värderingar som kan tillåtas är de som anses allmänt kända, ett exempel på detta kan vara att 

“lika ska behandlas lika”. 8  Värderingar och tankar kan i viss mån återfinnas i avlsutande 

kommentarer.  

1.4.2 Rättsanalytisk metod 

Rättsanalytisk metod analyserar gällande rätt snarare än att fastställa den och är därför ett bra 

komplement till den rättsdogmatiska metoden. För den rättsanalytiska metoden finns egentligen 

                                                
6 Jarbeborg, N. Rättsdogmatik som vetenskap. Svensk Juristtidning. 2004. s. 4.  
7 Melander, Jan och Samuelsson, Joel. Tolkning och tillämpning. andra upplagan. Iustus förlag AB. Uppsala, 2003 s. 51. 
8 Sandgren, Claes. Rättsvetenskap för uppsatsförfattare. tredje upplagan. Stockholm: Norstedts juridik 2015 s. 43-45. 
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inga krav på vilka källor som är acceptabla vilket gör att man kan komplettera med fler 

infallsvinklar och på så sätt få bredare bild och en kvalitativ uppsats. Att grunda uppsatsen på en 

rättsdogmatisk metod för att sedan utvidga den, men den rättsanalytiska ger ett kritiskt 

förhållningssätt till ämnet. Genom att analysera, jämföra och kritisera källor, ämnet och slutsatsen 

ges ett mer validerat resultat. 9 

1.4.3 Rättskällor 

För att kunna avgöra hur en viss situation skall tolkas behöver man se till rättskällorna. Inom 

arbetsrätten är dessa lagtext och förordningar, förarbeten, praxis, kollektivavtal, doktrin samt 

sedvana. Den lag som finns för en viss situation är den rättskälla som domstolen först ser till och 

avser de lagar som riksdagen stiftar. Under begreppet lagar kan man även sätta förordningar som 

utfärdas av regeringen och vissa föreskrifter från myndigheter.10 

  

Praxis är, inom arbetsrätten, framförallt avgöranden från arbetsdomstolen, som är högsta instans, 

i form av prejudikat. Prejudikat är viktiga för att kunna tolka den lagtext som finns. De hjälper 

rätten att förstå hur lagen kan och skall användas i olika situationer och kan även visa en viss regels 

komplexitet och hur mångsidig en lag kan vara. Att rätten använder prejudikat i sina avgöranden 

innebär att det finns en enighet för fall, vilket faller inom principen att lika fall skall behandlas 

lika. Prejudikat är dock inte nödvändigtvis bindande, men om det finns tydliga prejudikat för ett 

visst fall behöver man tunga argument för att gå emot det.11 Detta är en av anledningarna till att 

prejudikat används som stark rättskälla i denna uppsats.  

  

Förarbeten är bakgrunden till lagar och kan beskriva motiv och syfte med en viss lag. 

Utredningarna har stor betydelse när man tolkar en lag.12 Doktrin är litteratur som kommenterar 

rätten och genom att kommentera andra rättskällor utvecklar den och blir en del av juridiken då 

den blir en del av rättskällorna.13 Viktigast av doktrinen är monografier, oftast i form av 

doktorsavhandlingar. Doktorsavhandlingar fokuserar på ett smalt område och lägger endast fokus 

                                                
9 Sandgren Claes. 2015 s. 45-47. 
10Melander, Jan och Samuelsson, Joel. 2003. S. 29-33. 
11Melander, Jan och Samuelsson, Joel. 2003. S. 39. 
12 Melander, Jan och Samuelsson, Joel. 2003. S 42-48. 
13 Sandgren, Claes. Vad är rättsvetenskap? I Festskrift till Peter Seipel. Magnusson Sjögren, Cecilia och Wahlgren, Peter (red.). 

Norstedts Juridik. Stockholm, 2006. Sida 527-532. 
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på en liten del av juridiken. Ytterligare doktrin som är av vikt kan vara lagkommentarer, festskrifter 

och juridiska tidskrifter. 14 

 

Rättsfallen i denna uppsats har funnits genom ett urval med hjälp av Mats Glavå i Arbetsrätt från 

2015,15 samt av Olof Bergqvist, Lars Lunning och Gudmund Toijer i Medbestämmandelagen från 

1997.16 Främsta anledningen till detta urval av rättsfall är för de är de mest centrala och 

applicerbara på ämnet och de utvecklar och stöttar upp tolkningen av lagtexten.  

 

  

                                                
14Melander, Jan och Samuelsson, Joel. 2003. S 48-50. 
15Glavå, Mats. 2016. 
16 Bergqvist, Olof och Lunning, Lars och Toijer, Gudmund. Medbestämmandelagen. andra upplagan. Norstedts Juridik. 

Stockholm, 1997. 
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2. Arbetsgivarprerogativen 

Arbetsgivarprerogativen bekräftades i Decemberkompromissen 1906 mellan SAF och LO. 

Kompromissen gav arbetstagarna föreningsfrihet och arbetsgivarna rätt att fritt leda, fördela, anta 

och säga upp arbetstagaren. Båda sidor kunde se negativa aspekter av kompromissen. LO tolkade 

det som att de helt skulle förlora rätten till förhandling medan arbetsgivarsidan menade att 

föreningsfriheten skulle vara en inskränkning av § 23.17 Arbetsgivarprerogativen är en dold klausul 

i kollektivavtal och en allmän rättsgrundsats idag, men har blivit inskränkt av en del olika lagar 

och förordningar. Arbetsgivarprerogativen innebär att om det inte finns givna regler är det 

arbetsgivaren som bestämmer hur arbetet skall ledas och fördelas samt vem som skall anställas 

och sägas upp. Arbetsgivarprerogativen är indelade i arbetsledningsrätten som är leda och fördela 

arbetet och anställnings- respektive uppsägningsrätten som syftar på fri rätt att anställa och säga 

upp arbetstagare. Genom olika lagar och regler begränsas sedan prerogativen, bland annat genom 

medbestämmandelagen. 18  

2.1 Leda och fördela 

Arbetsledningsrätten sträcker sig över båda begreppen leda och fördela arbete. I detta område 

utgår man från vem som ska utför arbetet, vilket arbete, var, när och hur arbete ska utföras. Det är 

emellertid svårt att begränsa och avgöra var gränserna går för arbetsledningsrätten. Vad gäller 

arbetsgivarens verksamhet i det stora är det allmänt att arbetsgivaren bestämmer men begränsas 

mycket av medbestämmandelagen och främst förhandlingsskyldigheten och förhandlingsrätten. 

Med detta medför alltså skyldighet till förhandling. Det innebär dock inte att arbetsgivaren är 

tvungen att bemöta arbetstagarorganisationerna utan endast förhandla med dessa. 19 

 

Arbetsgivaren har rätt att leda och fördela arbetet. Detta innebär att arbetsgivaren själv kan fatta 

beslut om arbetsuppgifter, arbetsplatsen, arbetstid och metoder. Arbetsgivaren kan alltså 

bestämma hur arbetet skall utföras och besluta om anvisningar för hur verksamheten skall 

utformas. Ordningsföreskrifter blir till exempel aldrig en del av anställningsavtalet och kan därmed 

                                                
17 Nycander, Svante. Makten över arbetsmarknaden. tredje upplagan. Studentlitteratur AB. Lund, 2017. S. 23-24. 
18Glavå, Mats. 2016. S.51-52. 
19Glavå, Mats. 2016. S. 586-587. 
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förändras, när och på vilket sätt som helst, av arbetsgivaren. En arbetsgivare har också genom 

arbetsledningsrätten en så kallad omplaceringsrätt som innebär att arbetsgivaren har rätt att 

disponera arbetskraften fritt inom sin verksamhet så länge det förhåller sig inom 

arbetsskyldigheten. 20 

 

Efter AD 1929 nr 29 uppkom 29-29 principen som innebär att en arbetstagare endast är skyldig att 

utföra arbete åt den arbetsgivare som han slutit avtal med. Detta betyder att det inte finns krav mot 

andra arbetsgivare såvida inte arbetstagaren accepterar det.21 Man menar att 29-29 principen är en 

allmän rättsgrundsats. Den kan appliceras på alla typer av tjänster och sektorer. Principen 

innehåller tre olika rekvisit som ska uppfyllas. För det första “ska arbetsuppgifterna utföras för 

arbetsgivarens räkning”, för det andra “ska arbetsuppgifterna ha ett naturligt samband med 

arbetsgivarens verksamhet” och för det tredje “ska arbetsuppgifterna falla inom arbetstagarens 

allmänna yrkeskvalifikationer”. 22 

 

Vid slutande av anställningsavtal innebär det att en arbetstagare ställer sin arbetskraft till 

arbetsgivarens förfogande och genom detta förpliktas individen utföra arbete åt arbetsgivaren i 

utbyte mot ersättning. Att ställa sitt arbete till förfogande innebär inte endast att man ska utföra de 

uppgifter man blivit tilldelad utan kan även handla om nya uppgifter som tillkommer, så länge de 

finns inom ramen för arbetsskyldigheten.23 Det är arbetsgivaren som bestämmer arbetsuppgifterna 

innehåll utifrån arbetslednings- och omplaceringsbeslut. Kärnan är de uppgifter som arbetstagaren 

åtagit sig att utföra, till det tillkommer dock uppdrag som återfinns i kollektivavtal och normen på 

arbetsplatsen. 24  

2.2 Anställa 

Att fritt kunna anställa arbetstagare har varit en huvudregel sedan decemberkompromissen. Det är 

dock ett av de arbetsgivarprerogativ som begränsats mest genom olika lagstiftningar. Att fritt 

anställa, eller antaga, en arbetstagare har begränsats oerhört bland annat genom 

                                                
20Rönnmar, Mia. 2004. S. 46-47. 
21 Rönnmar, Mia. 2004. S. 150. 
22Rönnmar, Mia.2004. S. 158-159. 
23Glavå, Mats. 2016. S. 505. 
24Rönnmar, Mia. 2004. S. 147. 
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diskrimineringslagen som gör det förbjudet att neka anställning baserat på bland annat kön, 

etnicitet och funktionsnedsättning. Det begränsar arbetsgivaren relativt mycket och att säga att 

man har rätt att fritt anställa är felaktigt idag.25 Hos Glavå återfinns ett citat från AD 1996 nr 147 

där det står “sedan gammalt anses det tillkomma arbetsgivaren att själv bestämma om ingående 

av anställningsavtal. Denna rätt utgör ett komplement till arbetsgivarens rätt att bestämma om 

ledning och fördelning av arbete. Arbetsgivarens bestämmanderätt är dock inte obegränsad. 

Genom lag och avtal har rätten i olika avseende inskränkts eller begränsats.”26 Vidare kan dock 

arbetsgivaren välja att anställa i princip vem de vill och kan diskriminera för till exempel längd 

eller hårfärg om de skulle vilja det.27 

2.3 Säga upp 

När saklig grund för uppsägning infördes i lagstiftningen år 1974 betraktade arbetsgivarna det som 

en död för arbetsgivarprerogativet “fritt säga upp”. Genom lagstiftningen har begränsningen av 

prerogativet varit väldigt omfattande. Däremot begränsas det allra mest när det gäller personliga 

skäl för uppsägning och med det medför att uppsägningar på grund av arbetsbrist ger fortsatt 

utrymme för arbetsgivarens och det ger fortsatt relativt stort handlingsutrymme, utan att gå 

närmare in på lagstiftningen i sig. Ytterligare krav vid uppsägningar såsom uppsägningstid 

tillkommer också som påverkar, men det förhindrar inte uppsägningsrätten i sak. 28  

3. Förhandling 

3.1 Allmän förhandling 

I medbestämmandelagen finner man flera olika typer av förhandling. Det första är den allmänna 

förhandlingen, enligt 10 § MBL vilken omfattar alla arbetstagarorganisationer och arbetsgivare. 

Arbetsgivarna och arbetstagarorganisationerna har lika stor möjlighet att påkalla förhandling med 

motparten. Syftet med den allmänna förhandlingen är ofta att få möjlighet att förhandla fram 

kollektivavtal, men kan omfatta ett stort antal frågor som rör förhållandet mellan arbetsgivaren 

                                                
25 Glavå, Mats.2016 S. 227. 
26 AD 1996 nr 147 genom Glavå, Mats. 2016. S. 228. 
27 Glavå, Mats. 2016. S. 55-56. 
28 Glavå, Mats. 2016. S. 373. 
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och arbetstagaren. Förhandlingsregeln i 10 § MBL specificerar inte närmare vilka frågor som 

parterna har rätt att förhandla om utan ger snarare indikationer på vem det är som har rätt att påkalla 

förhandling och lämnar det förhållandevis öppet vad man har rätt att kalla till förhandling för.29 

 

När den ena parten påkallar förhandling är den andra parten därmed skyldig att medverka i 

förhandlingar. Arbetsgivaren kan välja att representera sig själv eller representeras av en 

arbetsgivarorganisation medan arbetstagaren måste representeras av en arbetstagarorganisation. 

På grund av arbetsgivarens rätt att välja finns det krav att den som företräder part i förhandling 

måste vara behörig att göra det. Detta innebär att den som företräder arbetsgivaren har möjlighet 

att fatta beslut i förhandlingen för dennes räkning. Vidare är det endast om arbetstagaren har ingått 

anställningsavtal med arbetsgivaren som parterna har rätt till förhandling. Dock är det viktigt att 

notera att det även omfattar arbetstagare som har varit anställd hos arbetsgivaren, så länge 

förhandlingen rör förhållandet mellan dem.30 

3.2 Primärförhandling  

Primärförhandlingen som finns i 11-13 §§ MBL ger viss utökat inflytande jämfört med den 

allmänna förhandlingen i 10 § MBL. Den förstärkta förhandlingsrätten som finns för fackliga 

organisationer ger ytterligare möjlighet till påverkan för förbunden.31 Primärförhandling enligt 11-

12 §§ MBL omfattar endast kollektivavtalsbärande organisationer medan 13 § behandlar 

arbetstagarorganisationer som inte är bundna av kollektivavtal med arbetsgivaren.32 I vilken 

utsträckning arbetsgivaren måste förhandla med organisationerna kommer att beskrivas nedan. 

 

När förslaget till medbestämmandelagen kom ansåg man att förhandlingsskyldigheten behövde 

begränsas på något sätt och därför inkluderades ett krav på kollektivavtal33 då detta skulle innebära 

att de som arbetsgivaren var tvungen att förhandla med faktiskt representerade kollektivet. 

Resultatet blev att på arbetsplatser där de kollektivavtalsbärande organisationerna  inte hade 

majoriteten uteblev medbestämmande för en stor del av de anställda som då inte var representerade 

                                                
29Glavå, Mats. 2016. S. 153-154. 
30 Bergqvist, Olof och Lunning, Lars och Toijer, Gudmund. 1997. S. 163-164. 
31 Källström, Kent och Malmberg, Jonas och Öman, Sören. Den kollektiva arbetsrätten. Iustus förlag. Uppsala, 2016. S. 95. 
32 MBL 11-13 §§. 
33 Detta skulle innebära att den som arbetsgivaren var tvungen att förhandla med faktiskt representerade kollektivet. 
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av arbetstagarförbundet med kollektivavtal. För att motverka detta infördes även en regel om 

förhandling för organisationer vilka arbetsgivaren inte är bunden av kollektivavtal också.34 

 

Den primära förhandlingsskyldigheten kräver att arbetsgivaren förhandlar före beslut i de frågor 

som anses innebära viktigare förändringar enligt 11 § MBL.35 Regeln innebär att det är 

arbetsgivaren som måste ta initiativ till och påkalla förhandling med motparten. Viktigare 

förändringar är delade i två områden, dels viktigare förändring av verksamheten och dels viktigare 

förändring av en arbetstagares anställningsförhållanden.36  

3.2.1 Arbetstagarfallet 

Enligt MBL ska en arbetsgivare förhandla med kollektivavtalsslutande arbetstagarorganisation 

innan arbetsgivaren väljer att besluta om en viktigare förändring av arbets- eller 

anställningsförhållandena för en arbetstagare som tillhör den kollektivavtalsslutande 

organisationen.37 Förhandlingsskyldigheten gäller alla arbetstagarorganisationer som 

arbetsgivaren har slutit kollektivavtal med och arbetsgivaren måste förhandla med var och en.38 

Det finns även vissa fall i vilka arbetsgivaren måste förhandla med arbetstagarorganisationer som 

inte är bundna av kollektivavtal till arbetsgivaren. Detta gäller endast om den viktigare 

förändringen berör en individuell medlem i arbetstagarorganisationen. 

  

Vad som i sin tur innebär just viktigare förändring när det kommer till arbets- eller 

anställningsförhållandena är enligt förarbetena till MBL riktad till främst enbart enskild 

arbetstagare men även en viss grupp av arbetstagare kan omfattas i arbetstagarfallet. Som 

arbetsgivare ska man utgå från att primärförhandling ska ske när man kan anta att 

                                                
34  Bergqvist, Olof och Lunning, Lars och Toijer, Gudmund. Medbestämmandelagen. andra upplagan. Norstedts Juridik. 

Stockholm, 1997. S. 171-173. 
35 Enligt Prop 1976/75: 105 s 337 innebär 5 § MBL dock att vid en rådande konflikt har man inte skyldighet att informera om 

beslut som gäller konflikten eller på annat sätt ge inflytande till andra parten, man menar att arbetsgivaren får dölja till exempel 

information för att kunna minska skadeverkningar som arbetstagarorganisation annars kunnat åsamka genom stridsåtgärder eller 

annat. Regeln ska förhindra att en part får insyn och eller inflytande över motparten under eller innan konflikter genom att 

minska rätten till förhandling och information exempelvis. Syftet är främst för att parten ska kunna bland annat genomföra eller 

inleda olika typer av arbetsstrid utan att behöva informera och förhandla genom förhandlingsskyldigheten och då förhindra parten 

från att genomföra sitt.. Dock får man endast undanhålla sådant som rör förhållanden som har någon inverkan eller betydelse för 

arbetskonflikt. 
36Bergqvist, Olof och Lunning, Lars och Toijer, Gudmund. 1997. S. 169. 
37 11 § MBL. 
38 Malmberg, Jonas et al. Medbestämmandelagen. Norstedts juridik. Stockholm, 2018. S. 103. 
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kollektivavtalsbärande arbetstagarorganisation vill förhandla. Enligt utredningen är det svårt att 

avgöra vad som ska förhandlas om och inte. Som riktmärke så kan man gå efter ett beslut som 

innebär en förändring som inte endast är tillfällig eller av mindre betydelse samt vad man typiskt 

sett kan anta att en arbetstagarorganisation vill förhandla om.39 Det behöver inte handla om ett 

specifikt beslut som medför en förändring för att det ska krävas förhandling. Domstolen bedömer 

snarare beslutets “karaktär och betydelse”.40 Domstolen kan även granska vad ett visst beslut 

innebär för arbetsgivaren och om arbetsgivaren lägger ner mycket tid och energi för att lyckas få 

igenom sitt beslut. Något annat domstolen kan välja att titta på, exempelvis vid en förändring av 

en arbetstagares arbetsförhållanden, är om det är något som är vanligt förekommande och 

rutinmässig eller om det är en ny typ av förändring.41 

 

Exempel på när det kan vara fråga om förhandling enligt 11 § är om en arbetstagare ska 

omplaceras, även om det bara är för en viss period, oavsett om omplaceringen faller innanför eller 

utanför omplaceringsskyldigheten. Det är däremot viktigt att notera att om en person omflyttas 

tillfälligt på grund av sjukfrånvaro eller dylikt så krävs inte förhandling, men om tiden skulle 

förlängas har arbetsgivaren oftast skyldighet att förhandla.42  

 

Andra beslut som rör exempelvis arbetsuppgifter, förläggningen av arbetstiden, rekryteringsfrågor 

och liknande går in under begreppet men främst då när det gäller viss arbetstagare eller en grupp 

av arbetstagare. Förarbetena betonar även att avsikten med den primära förhandlingsskyldigheten 

inte ska försöka utgöra ett hinder i verksamheten. Att behöva omplacera arbetstagare tillfälligt på 

grund av behov kan ofta vara ett måste för att verksamheten skall fungera och på så sätt visar 

förarbetena att förhandling kan anses orimlig i dessa avseenden. Enligt utredningar har många 

gärna velat se ett ändrat uttryck av just “beslut om viktigare förändring av verksamheten eller av 

arbets- eller anställningsförhållandena” för att göra det tydligare vilka arbetsgivarbeslut som ingår 

i förhandlingsskyldigheten men idag regleras detta nästan alltid av domstolspraxis.43  

 

                                                
39 Proposition 1975/76: 105 s. 353-355. 
40SOU 1982:60 s 107f.  
41 SOU 1994:141 s 199. 
42Proposition 1975/76:105 s. 353-355. 
43Proposition 1975/76:105 s. 353-355. 
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Ett exempel på en tvist om förhandling enligt 11§ är bland annat AD 1980 nr 134 då en 

arbetsgivare, utan att ha förhandlat, hade ändrat en arbetstagares arbetsuppgifter vilka inte var 

tillfälliga och det skedde även viktiga förändringar i den anställdes arbetsförhållanden. 

Arbetsgivaren menade att beslutet var tvunget att genomföras snabbt för att inte skada företaget 

och att de därför inte hunnit förhandla innan. Domstolen menade att vid situationer då det kan vara 

akut att åtgärd sker för att kunna förebygga en skada på företaget så kan det anses vara godtagbart 

att inte primärförhandla. I just detta fall anser domstolen dock att de bör ha hunnit primärförhandla 

innan de ändrade personens arbetsuppgifter. 44 

 

Ett annat fall där det tvistats om 11§ är AD 2001 nr 26. Målet behandlar huruvida 

förhandlingsskyldighet förelåg vid införandet av alkoholtester för en viss person. Bolaget menar 

att så inte är fallet, då de hävdar att det är en överenskommelse mellan bolaget och den anställde 

och att ingen förhandlingsskyldighet fanns medan förbundet menar att förhandlingsskyldighet har 

förelegat oavsett. Domstolen menade att bolaget var skyldig att primärförhandla innan en 

överenskommelse kunde genomföras mellan personen och bolaget. Förhandlingsrätten gäller mot 

arbetstagarorganisation och inte enskild arbetstagare och domstolen menar då att en 

överenskommelse inte anses accepterat innan förhandling skett. Detta anses mena på att man går 

förbi sin fackliga motpart. 45 

 

Däremot finns det fall då arbetsgivaren fått rätt, bland annat i AD 1979 nr 19. Målet handlade om 

brott mot 11 § MBL när bolaget hävdades inte ha primärförhandlat vid ändrade arbets- eller 

anställningsförhållanden. Bolaget menar att förhandling kring de individuella arbetstiderna har 

förhandlats lokalt och ytterligare förhandlingar inte begärts. Domstolen gav i detta fall bolaget rätt 

och menar att förbundet hade i tidigt stadie blivit informerade om situationen och att efter avslutad 

lokal förhandling dröjde det för länge innan man begärde central förhandling varpå domstolen 

menar att det är skäligt för bolaget att tro att förhandlingarna var avslutade.46 

 

                                                
44AD 1980 nr 134.  
45AD 2001 nr 26. 
46AD 1979 nr 19. 
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AD 1978 nr 166 behandlade en utredning om förändrade beslutsprocesser inom en kommun. 

Förändringen skulle innebära förändringar för personalen så det är en fråga om det är en viktigare 

förändring som därför skall förhandlas enligt 11 § MBL. Arbetsdomstolen dömde i detta fall att 

det inte var en viktigare förändring av anställningsförhållandena, då arbetstiderna och 

arbetsuppgifterna skulle vara desamma som innan. 47 

 

I 11-12 §§ MBL behandlas, som nämnt, att endast arbetstagarorganisationer som är bundna av 

kollektivavtal med arbetsgivaren har rätt att förhandla. 13 § 1 st i MBL innebär istället att en 

arbetsgivare har även en skyldighet att förhandla med organisationer som inte har kollektivavtal 

med arbetsgivaren. Skyldigheten sträcker sig dock inte lika långt utan det råder 

förhandlingsskyldighet när beslut eller åtgärd verkställs som angår en arbetstagare som är medlem 

i den organisation som inte har kollektivavtal. Lagen betonar dock “särskilt angår” arbets och 

anställningsförhållandena och är därför inte lika djupgående och utbredd som 11-12 §§ MBL, man 

har alltså valt att begränsa det för de organisationer som saknar kollektivavtal. Ett exempel på när 

förhandlingsskyldighet råder enligt 13 § MBL är om en arbetstagare, som är medlem i organisation 

som inte är kollektivavtalsslutet med arbetsgivaren, ska omplaceras. Däremot råder inte 

förhandlingsskyldighet om ett beslut eller åtgärd har med organisationen att göra exempelvis som 

det annars har i 11-12§§ MBL . Med det menas att 13 § MBL  ger inflytande till medbestämmande 

i enskilda fall när det gäller enskilda medlemmar. 48 

 

Det kan vara svårt att se en tydlig gräns mellan de olika föreningarnas rätter mellan 11-12 §§ MBL 

och 13 § MBL. I AD 1984 nr 98 har dock domstolen menat att det inte går dra en gräns mellan 

paragraferna och att man istället bör göra en avvägning och samla ihop till en slutgiltig bedömning. 

Domstolen tittar bland annat på vilken anknytning en specifik arbetstagare har och om det rör den 

enskilt eller om det blir en del av något större i organisationen. Är en omplacering riktad till en 

specifik arbetstagare och ska förhandlas enligt 13 § MBL eller är omplaceringen en del av något 

större och bör i så fall leda till förhandling enligt 11 § MBL. Något som för varje fall får avgöras. 

49 Ett annat fall då 13 § kan vara relevant trots att man ofta tänker sig 11 § MBL är om det är en 

                                                
47AD 1978 nr 166 
48Bergqvist, Olof och Lunning, Lars och Toijer, Gudmund. 1997. S. 252-253. 
49Bergqvist, Olof och Lunning, Lars och Toijer, Gudmund. 1997. S. 255. 
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verksamhetsövergång. Dessa antar man oftast skall förhandlas enligt 11 § MBL, men om det visar 

sig endast beröra en specifik arbetstagare, vars arbetstagarorganisation arbetsgivaren inte är 

bunden av kollektivavtal till, leder det snarare till förhandlingsskyldighet enligt 13 § MBL. 50 

 

Det kan vara svårt att skilja på om det är ett verksamhetsfall eller arbetstagarfall. När det gäller 13 

§ MBL kommer detta bli allt viktigare eftersom det endast är arbetstagarfallen som 13 § MBL kan 

tillämpas på. 51 Oavsett om det finns ett kollektivavtal på arbetsplatsen så kan man tillämpa 13 § 

MBL för de som inte är kollektivavtalsbundna men är fackliga medlemmar, inte ens 

medbestämmandeavtal kan begränsa förhandlingsskyldigheten. Det enda som begränsar är om 

frågan är allmän och då inte särskilt angår någon medlem.52 Medbestämmandeavtal är avtal som 

sluts mellan parterna för skapa ramar om inflytande. Det berör ofta förhandlingsskyldigheterna 

och kan ibland ge utökad eller minskad förhandlingsskyldighet i vissa frågor beroende på vad 

parterna kommer fram till. Medbestämmandeavtalet kan också benämnas som samarbetsavtal, för 

det uttryckta samarbetet mellan parterna. Parterna kan enas om ett ökat eller minskat inflytande 

för arbetstagarorganisationen genom dessa och på så sätt öka eller minska förhandlingsskyldighet 

för arbetsgivaren. 53 Detta är främst till för att komplettera den lagstiftning som finns i MBL.54 

 

För att få en tydligare bild av arbetstagarfallet vid 13 § MBL så finns nedan tre olika rättsfall i 

vilka 13 § MBL kommer att beröras. I AD 1980 nr 25 behandlas en omplacering om vilken man 

inte förhandlat enligt 13 § innan beslut. Arbetstagarens omplacering var en stor ändring i hans 

anställningsförhållande genom att arbetstiderna förändrades omfattande delvis. Bolaget menar att 

detta skifte av arbete är vanligt och att det i kollektivavtal står att det skall kunna ske utan 

förhandling. Domstolen menar dock på att detta inte är godtagbart och vidare att bolaget brutit mot 

13 § MBL när de inte primärförhandlat med arbetstagarorganisationen. 55  

 

Ett annat fall från 1977 är där en omplacering skett utan att förhandling påkallats enligt 13 § MBL. 

                                                
50Bergqvist, Olof och Lunning, Lars och Toijer, Gudmund. 1997. S. 256. 
51SOU 1982:60 s. 94. 
52SOU 1994:141 s.205.  
53 Adlercreutz, Axel och Mulder, Bernard Johann. Svensk arbetsrätt. Norstedts juridik AB. Stockholm, 2007. S. 255-258. 
54 Adlercreutz, Axel och Mulder, Bernard Johann. 2007. S. 270. 
55AD 1980 nr 25. 
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Bolaget menade på att det var ett beslut som var tvunget att tas omgående medan domstolen 

menade att tid fanns och att bolagets ursäkt inte räcker, de dömdes till brott mot 13 § MBL. 56 

 

Ett rättsfall som avviker är AD 1979 nr 93. Fallet handlar om en arbetstagare som blev fråntagen 

en arbetsuppgift och huruvida det var att betrakta som en viktigare förändring av 

arbetsförhållandena och då brott mot 13 § MBL. Domstolen bedömde att förändringen inte ansågs 

ingripa något större och inte innebar någon viktigare förändring i arbetstagarens arbetsförhållande. 

Domstolen menade att inget brott mot 13 § MBL hade skett. 57 

3.2.2 Verksamhetsfallet 

Till skillnad från arbetstagarfallet behandlar verksamhetsfallet beslut som innebär viktigare 

förändring av verksamheten och innebär att arbetsgivaren är skyldig att förhandla med 

kollektivavtalsbärande organisation i dessa fall.58 Arbetsdomstolen har genom prejudikat påvisat 

att det dock inte nödvändigtvis behöver omfatta hela organisationen utan att det räcker att det är 

en specifik driftsenhet som påverkas av förändringen.59   

  

Enligt Prop. 1975/76:105 skall förhandling ske med kollektivavtalsbärande organisation vid 

viktigare förändring av verksamheten. Dessa kan inkludera företagsöverlåtelse, omläggning av 

driften och organisationsförändringar.60 Propositionen påvisar även att viktigare förändring 

innefattar sådant som påverkar verksamheten i stort. Detta inkluderar exempelvis utvidgning, 

omläggning, nedläggning, inskränkning av driften, överlåtelse eller upplåtelse av rörelsen. Även 

beslut om investering och förflyttning av verksamheten geografiskt bör tolkas som viktigare 

förändringar och innebär att arbetsgivaren är skyldig att förhandla.61 Det finns även vissa fall som 

ofta faller inom arbetsledningsrätten såsom “valet av arbetsuppgifter och arbetsmetoder, planering 

och inrättande av arbetslokaler, arbetstidens förläggning, personalpolitiska frågor av någon 

omfattning såsom rekryteringsprinciper, utbildningsfrågor, bostadsfrågor och sociala frågor”62 

                                                
56AD 1977 nr 216. 
57AD 1979 nr 93. 
58Glavå, Mats. 2016. S. 653-654. 
59AD 1978 nr 51. 
60Prop. 1975/76:105 s.2. 
61Prop. 1975/76:105 s.353. 
62Prop. 1975/76:105 s.354. 
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som ändå i många fall kan tolkas som viktigare förändring och arbetsgivaren bör förhandla om 

kollektivavtalsbärande organisation om dessa63. 

 

I AD 1978 nr 91 skulle arbetsgivaren, ett bensinbolag, flytta en tankbil från en driftsenhet till en 

annan och eftersom det skulle bli nedskärningar när bilen flyttades dömde arbetsdomstolen till 

arbetstagarsidans fördel. Detta trots att ingen arbetstagare direkt drabbades av förändringen. 64 

 

Även vid verksamhetsövergångar måste arbetsgivaren förhandla då detta anses vara en viktigare 

förändring av verksamheten. Om arbetsgivaren överväger verksamhetsövergång och därmed 

förändring av arbetsförhållandena måste arbetsgivaren förhandla med kollektivavtalsbärande 

organisationer enligt 11 § MBL.65 Detta vill man ska leda till att det sker så få uppsägningar som 

möjligt och man skall i förhandlingarna försöka, genom omplaceringar och utbildning, göra att 

arbetstagarna drabbas så lite som möjligt av verksamhetsövergången.66  

 

I fallet AD 1980 nr 72 skulle arbetsdomstolen besluta om en högre chefstillsättning innebär en 

viktigare förändring av verksamheten. Arbetsdomstolen tog upp att man å ena sidan kan tolka 

lagen genom bokstavstolkning och då innebär viktigare förändring något som mätbart påverkar 

förhållanden för de anställda. Å andra sidan kan man tolka det mindre bundet till ordalydelsen och 

istället se till om det hade kunnat ge effekt på arbetstagarnas anställningsförhållanden. 

Arbetsdomstolen valde i detta fall det friare tolkningssättet.67 Det finns även andra fall som 

behandlar anställningar av chefer. Arbetsdomstolen har dömt på olika sätt beroende på vilken 

position den som skall anställas kommer få men det är tydligt att en tillsättning av en VD måste 

förhandlas då det är en viktigare förändring av verksamheten.68  

 

Målet AD 1979 nr 149 rör en konflikt om huruvida ett bolag måste förhandla om budgeten med 

kollektivavtalsbärande organisation. Arbetsgivaren menade att budget endast var ett led i ett beslut 

medan arbetstagarsidan hävdade att budgeten utgjorde ett beslut i sig. Detta problematiseras då 

                                                
63Prop. 1975/76:105 s.354. 
64 AD 1978 nr 91. 
65 SOU 1994:83 s. 105. 
66SOU 1994:83 s. 127. 
67AD 1980 nr 72. 
68AD 1979 nr 118, AD 1980 nr 8. 
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man måste överväga om rutiner, som en årlig budget, kan anses vara viktigare förändring av 

verksamheten. Arbetsdomstolen ansåg att man måste anta att ett beslut om förändrad budget är en 

förändring i sig.69  

 

Ett annat mål som behandlar en anställning är AD 2009 nr 32. Detta fall rör en tvist om en 

anställning av en löneingenjör är en viktigare förändring av verksamheten eller om det är viktigare 

förändring av anställningsförhållanden för arbetstagare. Arbetsgivaren hade inte förhandlat enligt 

11 § MBL vilket arbetstagarsidan hävdar att arbetsgivaren borde ha gjort.70 I målet tar domstolen 

upp AD 1980 nr 72 som ett prejudikat men betonar att det i detta fall inte rör sig om en 

chefstillsättning och fokuserar på huruvida arbetsgivaren kan vara skyldig att förhandla även om 

det inte är en chefstillsättning. Domstolen hänvisar även till AD 1991 nr 128 som visar att vanliga 

anställningar inte är nödvändiga att primärförhandla om.71 

 

Gränsen mellan arbetstagarfallet och verksamhetsfallet är alltså inte så skarp och de flyter många 

gånger samman.72  För att avgöra måste man många gånger analysera i varje enskilt fall och 

granska vilken, eller om, betydelse förändringen har för en grupp eller den enskilda personen.73 

Vidare har det inte någon större betydelse för 11 § MBL eller 12 § MBL vilket av fallen det är, det 

enda som har betydelse är vem arbetsgivaren har förhandlingsskyldighet till. Gäller det en enskild 

arbetstagare så är det den organisation personen är ansluten till som arbetsgivaren förhandlar med. 

Är det snarare en övergripande fråga som anses vara verksamhetsfallet så råder 

förhandlingsskyldighet med alla kollektivavslutande arbetstagarorganisationer som finns på 

arbetsplatsen. 74  

3.2.3 Undantag till primärförhandling vid synnerliga skäl 

Enligt 11 § MBL andra stycket kan arbetsgivaren fatta och verkställa beslut före förhandling om 

det finns synnerliga skäl för det. Detta är enligt SOU 1994:141 en undantagsregel och bevisbördan 

                                                
69AD 1979 nr 149. 
70AD 2009 nr 32. 
71AD 1980 nr 72. 
72 SOU 1982:69 s. 94. 
73 Prop 1975/76 s. 353. 
74Glavå, Mats. 2016. Sida 654. 
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ligger därmed på arbetsgivaren att visa att det finns synnerliga skäl. Denna lag är så pass restriktiv 

då det inte skall ge arbetsgivaren möjlighet att undvika förhandling.75 

  

Målsättningen med reglerna om primärförhandling är att arbetsgivaren skall planera verksamheten 

och arbetssättet så att förhandlingar normalt är ett led i beslutsprocessen och att det finns tid att 

genomföra dessa innan beslut fattas och verkställs. Detta innebär alltså att eftersom skälen för att 

skjuta på förhandling måste vara synnerliga kan inte arbetsgivaren endast hävda tidsbrist som ett 

godtagbart skäl för utebliven förhandling, det måste alltså finnas tyngre skäl för tidsbristen som 

inte hade kunnat förutses.76 

3.3 Förhandling på arbetstagarsidans initiativ 

Det finns även andra fall i vilka arbetsgivaren måste förhandla med förbunden. Enligt 12 § MBL 

är arbetsgivaren tvungen att förhandla med kollektivavtalsbärande organisation om organisationen 

påkallar det. Den stora skillnaden är alltså att det i detta fall innebär att arbetstagarorganisationen 

tar initiativ till förhandlingen och arbetsgivaren är skyldig att dyka upp och medverka.77  

 

Enligt proposition 1975/76:105 skall arbetsgivare förhandla enligt 12 § MBL i varje fråga som 

berör förhållandet med den anställde som är medlem i den kollektivavtalsbärande organisationen 

om organisationen begär det och skall alltså avvakta med beslut till dess att förhandlingarna är 

avslutade.78 I propositionen nämns även att arbetsgivaren endast behöver avvakta med beslut om 

man inte påbörjat verkställandet innan arbetstagarorganisationen påkallar förhandlingen.79 

 

Exempel på när 12 § MBL tillämpats är bland annat i AD 1986 nr 14. Detta mål handlar om 

skolstyrelsen i Norrköpings kommun och om de bör ha förhandlat med kollektivavtalsbärande 

arbetstagarorganisation när denne begärde detta. Skolstyrelsen menade att förhandlingsskyldighet 

inte förelåg då det inte gällde ett beslut mellan arbetsgivare och arbetstagare, inte heller för att 

beslutet på annat sätt uppfyller rekvisiten för 12 §. Det som gällde var ett förslag kring bland annat 

                                                
75 SOU 1994:141 s. 211. 
76Bergqvist, Olof och Lunning, Lars och Toijer, Gudmund. 1997. s.236-239. 
77Bergqvist, Olof och Lunning, Lars och Toijer, Gudmund. 1997. s. 249. 
78 Proposition 1975/76: 105 s. 40. 
79 Proposition 1975/76: 105 s. 60. 
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saker som rörde statsbidrag, lärarlöner och organisering av tjänster. Domstolen menade dock på 

att deras skyldighet att uppta och genomföra förhandling gick i enlighet med 12 § MBL och dömde 

till förbundets fördel.80  

 

Ett annat exempel på när 12 § MBL kommer in är i AD 1981 nr 8. som handlar om att ett aktiebolag 

tillsatte en ny VD utan att primärförhandla först. Förbundet påkallade sedan själv förhandling 

enligt 12§ som aktiebolaget avböjde. Aktiebolaget ansåg inte att de var förhandlingsskyldig 

överhuvudtaget när de tillsatte en ny VD. Domstolen menade att bolaget hade 

förhandlingsskyldighet och att de bröt såväl mot 11 och 12§ MBL då de själva inte valt att 

förhandla, men också avböjt förhandling när arbetstagarparten begärde.81 

3.3.1 Undantag till direkt primärförhandling vid särskilda skäl 

Undantagsregeln i 12 § MBL är mindre restriktiv än 11 § MBL. Enligt 12 § MBL kan arbetsgivaren 

fatta och verkställa beslut före fullgjord förhandling om det finns särskilda skäl. Eftersom 

arbetstagarorganisationerna enligt 12 § MBL får fler möjligheter att påkalla förhandling, de kan 

exempelvis kalla till förhandling om rutinfrågor i verksamheten, finns det därför fler skäl för 

arbetsgivaren att inte fullgöra sin förhandlingsskyldighet. 82 

 

Undantagsreglerna finns för att skydda personer och verksamhet från skada om arbetsgivaren 

skulle hamna i en tvångssituation och det inte finns tid för att ta kontakt med den organisation eller 

de organisationer som arbetsgivaren har kollektivavtal med. Om det exempelvis finns 

säkerhetsrisker, risk för fara eller skada för människor eller på egendom kan arbetsgivaren ha 

belägg för att avvakta med förhandlingen. 83 

                                                
80AD 1986 nr 14. 
81AD 1981 nr 8. 
82Glavå, Mats. 2016. S.662-663. 
83Prop 1975/76:105 s 222 - 223. 
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3.4 Facklig vetorätt  

Arbetsgivarens förhandlingsskyldighet är alltså en typ av inflytande före beslut, men den ger inte 

någon beslutanderätt åt arbetstagarna. Däremot ger 38-39 §§ MBL dock 

arbetstagarorganisationerna rätt till veto i vissa fall.84 

 

Enligt 38 § MBL måste arbetsgivaren förhandla med kollektivavtalsbärande organisation om 

arbetsgivaren avser anlita någon extern part för att utföra visst arbete för arbetsgivarens räkning 

eller i verksamheten. Skyldigheten att förhandla enligt 38 § MBL omfattar entreprenadavtal, 

uppdragsavtal eller avtal som avser arbete inom det egna kollektivavtalsområdet beträffande 

verksamheten. Detta gäller dock inte om det är kortvarigt, om det krävs sakkunskap för att kunna 

utföra arbetet eller om det är en tidigare godtagen åtgärd. 85  

 

Med kortvarigt arbete menas framförallt ett arbetet som utförs under en kortare tid, men 

bedömningen skall göras i varje individuellt fall och ibland tar man med andra faktorer, såsom hur 

mycket arbetskraft som krävs. Särskild sakkunskap avser uppdrag som kräver vissa 

specialkunskaper eller expertis, men skall ändå tolkas som mycket begränsade områden. Tidigare 

godtagen åtgärd syftar på situationer som arbetstagarorganisationen tidigare har godkänt, dessa 

behöver arbetsgivaren inte förhandla om. Arbetsgivaren kan inte förväntas förhandla om sådant 

som ligger utanför arbetsgivarens kontroll, till exempel om det finns i lag att det är en viss person 

som måste utföra arbetet, såsom sotare exempelvis.86 Om arbetsgivaren inte är bunden av 

kollektivavtal är arbetsgivaren inte heller skyldig att förhandla enligt 38 §.87 

  

Förhandlingsskyldigheten enligt 38 § MBL kan ses som en förstärkning till 

primärförhandlingsskyldigheten enligt 11 § MBL. Vetorätten innebär att 

arbetstagarorganisationen kan lägga veto om arbetsgivaren anlitar någon utifrån för arbete som 

omfattas av kollektivavtalet. Detta innebär arbete som redan anställda arbetstagare hade kunnat 

                                                
84 Adlercreutz, Axel och Mulder, Bernard Johann. 2007. S. 255. 
85 Bergqvist, Olof och Lunning, Lars och Toijer, Gudmund. 1997. S 385- 387. 
86Glavå, Mats. Lund, 2016. S.693-696. 
87Bergqvist, Olof och Lunning, Lars och Toijer, Gudmund. 1997. S. 387. 
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utföra.88 Arbetsgivaren behöver däremot inte förhandla om det finns synnerliga skäl för 

situationen.89 

 

Efter att förhandlingen har ägt rum kan arbetstagarorganisationen utöva sin vetorätt. De måste 

ange en vetoförklaring och då kan arbetsgivaren besluta om anlitandet skall avbrytas. Om 

arbetsgivaren motsätter sig vetot och anser att det inte finns laglig grund för det kan arbetsgivaren 

ta ärendet vidare och begära rättslig prövning. 90 

 

Vetot kan arbetstagarorganisationerna lägga om det finns risk att anlitandet av den externa parten 

medför åsidosättande av lag eller avtal. De kan även lägga veto om åtgärden strider mot vad som 

är allmänt godtaget, exempelvis om man anlitar någon som utför samma arbete eller arbete som är 

väldigt likt det som en arbetstagare redan utför.91 Det kan även vara situationer där man vet att den 

som skall anlitas har bristfällig arbetsmiljö enligt arbetsmiljölagen eller liknande brister vad gäller 

arbetstagares rättigheter. Åsidosättande av lag eller avtal kan också vara om arbetsgivaren försöker 

skapa en kedja av underentreprenörer för att undvika vissa arbetsrättsliga skyldigheter eller 

skatteförpliktelser. 92 Det krävs inte att arbetsgivaren har som syfte att åsidosätta lag eller avtal 

utan det räcker att det blir effekten.93 

 

För att arbetstagarorganisationen skall kunna lägga veto måste förhandlingen ha baserats på 38 § 

MBL. Detta innebär att frågor som endast förhandlas enligt 11-13 §§ MBL inte kan bli föremål 

för veto. Är det däremot en fråga som sedan måste förhandlas enligt 38 § MBL har 

kollektivavtalsbärande arbetstagarorganisation vetorätt. 94 Vetorätten kan inte heller användas för 

att arbetstagarorganisationen skall kunna stänga av, på andra grunder än de som nämnts ovan, ett 

visst företag från att anlitas av arbetsgivaren.95 

 

                                                
88AD 1979 nr 71. 
89 38 § MBL. 
90Bergqvist, Olof och Lunning, Lars och Toijer, Gudmund. 1997. S. 401-407. 
91Prop. 1975/76:105 s 399. 
92Bergqvist, Olof och Lunning, Lars och Toijer, Gudmund. 1997. S. 387. 
93AD 1980 nr 24, AD 1982 nr 104. 
94Bergqvist, Olof och Lunning, Lars och Toijer, Gudmund. 1997. S. 388. 
95Prop. 1975/76:105 s 400. 
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Arbetsdomstolen har i vissa fall dömt att arbetstagarparten har saknat fog för att lägga veto.96 I 

dessa fall har man gjort en felbedömning och arbetstagarorganisationen kan då bli 

skadeståndsskyldig gentemot arbetsgivaren.97 I AD 1983 nr 2 behandlar arbetsdomstolen vilka 

typer av lagbrott som arbetstagarorganisationen kan grunda sitt veto på. I fallet tar domstolen upp 

att arbetstagarorganisationerna inte kan anses ha befogenhet att övervaka om verksamheten är 

laglig och därför saknade arbetstagarorganisationen fog för vetot.98 

 

3.5 Förhandlingsprocessen och tidsfrister 

När det uppstår en tvist och förhandlingsskyldigheten infaller så går det först till en lokal 

förhandling.99 Här är det arbetsgivaren som är en part och den andra parten är den lokala fackliga 

organisationen som finns på företaget, den benämns ofta som fackklubb. Skulle det inte finnas en 

sådan på företaget så blir det arbetstagarorganisationen som blir part.100 Förhandlingen ska sedan 

enligt 16 § MBL bedrivas skyndsamt, detta för båda parters bästa. Skulle det vara så att någon av 

parterna förhalar förhandlingen så bryter det mot bestämmelsen i 16 § MBL.101 Detta betyder att 

man ska förhandla inom två veckor från och med att man har gjort en förhandlingsframställan.102 

Skulle det handla om ett beslut som är av mer brådskande karaktär så kan man begära att 

förhandling sker ännu snabbare. Kravet på hur förhandlingen ska ske är inte stort och det räcker 

med ett telefonsamtal så länge båda parter är införstådda med det. När det sedan kommer till 

förhandlingen i sig så har båda parter rätt att lägga fram sin ståndpunkt och tankar oavsett vad 

motparten tycker om den, men kravet är dock att ståndpunkten ska motiveras och att motparten 

lyssnar in och bemöter. Däremot finns inget krav på att nå ett gemensamt beslut eller ens att komma 

överens. 103 Parten är även skyldig att bistå med viss information för att motparten ska kunna ta 

ställning till förhandlingen och frågan i sig.104 Vill sedan någon av parterna att förhandlingen ska 

                                                
96AD 1978 nr 109, AD 1982 nr 104, AD 1984 nr 110. 
97Bergqvist, Olof och Lunning, Lars och Toijer, Gudmund. 1997. S. 406. 
98 AD 1983 nr 2 
9914 § MBL. 
100Humlin, Einar och Milton, Jonas och Persson, Hélene. Förhandlarboken: förhandlingar i arbetslivet. Sjätte upplagan. 

Norstedts Juridik. Stockholm, 2015 s.20 samt 14 § MBL. 
101Prop. 1975/76:105 s 363. 
10216 § 2 st. MBL. 
103 Humlin, Einar och Milton, Jonas och Persson, Hélene. 2015  s.20. 
104 SOU 1994:141 s 215. 
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protokollföras så ska man göra detta enligt 16 § MBL, men i de flesta fall gör företagen det oavsett 

på grund av bevisfrågan i ett senare skede om det skulle uppstå en tvist. 105 Har sedan en 

arbetsgivare lagt fram allt på bordet med arbetsgivarens ställning samt motivering bakom, förslag 

till lösning och överlagt, men också vidare information som kan behövas för att 

arbetstagarorganisationen ska förstå och kunna besvara så åligger inga vidare krav på 

arbetsgivaren. Kan inte en av parterna se en lösning eller en mening med en förhandling så innebär 

det inte dock att den befrias från skyldigheten att infinna sig utan arbetsdomstolen har upprepade 

gånger tryckt på att parterna har ett ansvar att åtminstone försöka nå ett resultat sen råder inga 

vidare krav på att faktiskt enas.106   

 

Efter att ha begärt förhandling så ska man gemensamt komma överens om ett sammanträde, detta 

betyder att förhandlingen inte behöver ske genast.107 När en lokal förhandling sedan slutförts har 

man upp till två månader på sig att begära ytterligare en förhandling, detta sker då på central nivå. 

Självklart kan man avtala olika kring just tidsfristerna men det är dessa som är grunderna och är 

lagförda. Skulle det vara så att man påkallar en förhandling när tidsfristen gått ut så kan man hävda 

preskription. 108  

 

Råder ett kollektivavtal på arbetsplatsen och det rör exempelvis en arbetstagare som är medlem i 

förbundet så kommer i de flesta fall arbetstagarorganisationen begära central förhandling med 

arbetsgivaren eller dennes arbetsgivarförbund om det finns ett sådant. Under denna tid har inte 

arbetsgivaren rätt att fortsätta med sitt beslut utan måste lägga det på is tills dess att den centrala 

förhandlingen genomförts. Kan inte parterna enas så kommer beslutandet ligga på arbetsgivaren 

och motparten kan inte ta det vidare till domstol för att prövas där. Här går alltså 

arbetsledningsrätten in, detta gäller dock bara i MBL-förhandlingar. Vid övriga rättstvister kan 

man fortsätta upp i rätten.  109 

 

                                                
105 Humlin, Einar och Milton, Jonas och Persson, Hélene. 2015. s. 20. 
106 SOU 1994:141 s 216. 
107 SOU 1994:141 s 215. 
108Humlin, Einar och Milton, Jonas och Persson, Hélene. 2015.  s. 21. 
109 Humlin, Einar och Milton, Jonas och Persson, Hélene. 2015. s. 22. 
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Den främsta anledningen till tidsfristerna är för att motverka långa dröjsmål som tidigare har 

funnits. 110 De ska dock hållas dispositiva för att arbetsmarknaden och de olika branscherna ska 

kunna styra över skäligheten i tidsperspektiven 111 

 

I många företag idag har man redan färdiga medbestämmandeavtal, detta för att underlätta och 

skapa riktlinjer vid förhandlingar om beslut. Främst är det för att underlätta där man annars brukar 

ha många MBL-ärenden. I praktiken brukar man då istället för att påkalla förhandling vid ett 

specifikt beslut med jämna mellanrum hålla möten mellan parterna för att diskutera och dela med 

sig av information om förändringar som är på gång eller kommer att kunna ske i framtiden. När 

man skriver dessa typ av avtal är arbetsgivaren ytterst noga med att inte begränsa sin egen 

arbetsledningsrätt.112 

 

Vidare hur lång tid rör det sig om totalt; enligt chefsjuristen på medlingsinstitutet Per Ewaldsson 

är det svårt att kunna säga hur mycket ett beslut kan fördröjas då förhandlingarna och dess 

tidsspann varierar kraftigt från fall till fall och det enda man kan se i lagen är att det ska bedrivas 

“skyndsamt”. Ewaldsson menar också att många företag i sina kollektivavtal har bestämmelser 

kring tidsfristerna vid förhandlingar. Utifrån detta kan det dock vara svårt att säga exakt hur lång 

tid det rör sig om innan en arbetsgivare tillslut är fri att fatta beslutet. 113 

3.6 Sanktioner 

Sanktionerna i medbestämmandelagen regleras i 54-62 §§ MBL, och 54 § MBL innebär att brott 

mot lagen eller kollektivavtalet leder till att parten som brutit mot reglerna måste ersätta 

uppkommen skada. 

Parter som bryter mot reglerna om primärförhandling kan vara tvungen att ersätta motparten för 

detta om målet går till domstol. Inom arbetsrätten är det vanligast att arbetsgivaren eller 

arbetsgivarorganisationen är den som blir tvungen att betala skadestånd. Hur stort skadeståndet är 

beror på hur grovt brottet är.  Eftersom enskilda arbetstagare inte omfattas av rätten eller 

                                                
110Prop. 1975/76:105 s 44. 
111Prop. 1975/76:105 s 160. 
112Humlin, Einar och Milton, Jonas och Persson, Hélene. 2015.  s. 22 . 
113 Chefsjurist Per Ewaldsson e-postkorrespondens med Frida Persson, 2018-12-10 
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skyldigheten till primärförhandling kan de inte heller tvingas betala skadestånd. Ibland är 

arbetstagarorganisationen tvungen att betala skadestånd för brott mot medbestämmandelagen, men 

dessa fall har framförallt gällt den fackliga vetorätten och alltså inte primärförhandling.114 

Eftersom primärförhandlingen är en skyldighet endast för arbetsgivaren och inte för 

arbetstagarorganisationen kan de inte heller bryta mot reglerna om primärförhandling.115 

 

Det finns dels ekonomiskt skadestånd, detta skall ersätta direkt ekonomisk förlust. Det allmänna 

skadeståndet skall istället ersätta skadan och är inte direkt avhängigt på ekonomisk förlust. Ser 

man till primärförhandlingen är det senare snarare applicerbart. Det är sällan en 

arbetstagarorganisation utsätts av ekonomisk förlust endast på grund av utebliven förhandling. En 

arbetstagare kan inte drabbas direkt av ekonomisk förlust om arbetsgivaren exempelvis underlåter 

att förhandla om en omplacering till en tjänst med lägre lön. Är det en felaktig omplacering är det 

omplaceringen i sig som skulle orsaka den ekonomiska förlusten, inte förhandlingen, även om 

omplaceringen kanske hade kunnat undvikas genom förhandlingen. Detta innebär alltså att det 

skadestånd som betalas ut vid utebliven förhandling är det allmänna skadeståndet. 116 Med det sagt 

betyder inte detta att beslutet bli ogiltigt om förhandlingsskyldigheterna inte uppfylls men 

skadeståndet ska avskräcka från att undvika att förhandla. 117 Exempel på vad skadeståndsnivån 

kan ligga på när man antingen förhandlat felaktigt eller ignorerat förhandlingsskyldigheter är bland 

annat AD 1980 nr 134 där det allmänna skadeståndet uppgick till 5 000 kronor118, i AD 1980 nr 

81 uppgick skadeståndet till 20 000 kronor119, AD 2008 nr 3 uppgick det totala allmänna 

skadeståndet till 150 000 kronor120 och AD 1986 nr 53 uppgick det till totalsumma på 300 000 

kronor.121   

                                                
114Bergqvist, Olof och Lunning, Lars och Toijer, Gudmund. 1997. S. 471-474. 
115Glavå, Mats. 2016. S.675. 
116Bergqvist, Olof och Lunning, Lars och Toijer, Gudmund. 1997. S. 471-474. 
117 Glavå, Mats. 2016. S.675. 
118 AD 1980 nr 134. 
119 AD 1980 nr 81. 
120 AD 2008 nr 3.  
121 AD 1986 nr 53.  
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4. Analys  

Medbestämmandelagen kan ge intryck av att arbetstagarorganisationerna har inflytande som kan 

påverka arbetsgivarens beslut i en stor utsträckning. Genom noggrann granskning kan man se att 

det finns en skillnad mellan påverkan och medbestämmande. I vardagligt tal benämns 

medbestämmandelagen ofta som en “tuta-och kör”-lag. Detta på grund av arbetsgivarens 

befogenhet att fatta och genomföra beslut som inte överensstämmer med fackets ståndpunkt i 

frågan. Medbestämmandelagen ger möjlighet till inflytande genom att arbetsgivaren måste lyssna 

på arbetstagarorganisationerna, men ger inte krav på konsensus. Reglerna om primärförhandling 

omfattar många olika situationer där det finns krav på arbetsgivaren att förhandla med 

arbetstagarorganisation, men det finns inga krav på enighet. Arbetstagarorganisationer kan skapa 

svårigheter för arbetsgivaren att verkställa beslut.  

 

4.1 Arbetsledningsrätten 

Hur förhandling påverkar arbetsledningsrätten syns exempelvis på omplaceringsrätten. 

Arbetsgivaren har rätt att omplacera en arbetstagare, men i vissa fall finns krav på förhandling om 

detta då det räknas som en viktigare förändring enligt arbetstagarfallet. Så länge det går inom 

arbetsskyldigheten råder dock ingen förhandlingsskyldighet. Så fort det går utanför ramarna faller 

förhandlingsskyldigheten in och det påverkar arbetsledningsrätten och rätten för arbetsgivaren att 

fritt omplacera då förhandlingar krävs innan man verkställer vissa omplaceringar. Kollektivavtal 

och andra avtal förtydligar många gånger hur långt omplaceringsrätten, och då 

arbetsledningsrätten, sträcker sig. I ett tidigare nämnt fall från AD 2010 nr 51 förtydligar 

arbetsdomstolen att så länge en omplacering ryms inom arbetsskyldigheten ser man inte det som 

ett skiljande från anställningen och då inte en viktigare förändring och så länge detta sker råder 

arbetsledningsrätten och man kan inte angripa omplaceringen rättsligt. Det kan krävas 

förhandlingar vid omplaceringar som faller inom viktigare förändring av arbetstagarens 

arbetsförhållanden, beslutet kommer då dröja tills dess att förhandlingarna är slutförda. 

Fördröjningen utgör alltså en påverkan på arbetsledningsrätten.  
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Hur arbetstiden skall förläggas faller även den på arbetsledningsrätten. Den begränsas dock i detta 

fall bland annat av kollektivavtal och arbetstidslagen, men också av praxis från arbetsdomstolen. 

Många gånger då kollektivavtal saknas på en arbetsplats har arbetsgivaren genom 

arbetsledningsrätten en större möjlighet att bestämma enväldigt så länge hen följer lagar och praxis 

på arbetsmarknaden. Det finns många undantag kring just detta och rätten får många gånger 

bedöma fall till fall. Är det väldigt stora och långtgående förändringar bland annat kan en 

arbetstagare sätta sig emot i enlighet med sitt egna anställningsavtal. Men när det finns 

kollektivavtal så är förhandling med kollektavtalsslutande organisation ett faktum. Vi kan alltså 

sammanfattningsvis säga att arbetsgivarens arbetsledningsrätt, och då rätten att fördela arbete, 

innebär bestämmande över arbetstiderna. Däremot måste arbetsgivaren förhålla sig till mycket 

annat såsom lagar som alltså begränsar arbetsledningsrätten i detta fall. Även här alltså 

sammanfatta det som att arbetsledningsrätten är en huvudregel vid arbetstider och det kan inte 

komma att inskränkas av förhandlingsskyldigheterna i sig. Större förändringar för arbetstagare 

med kollektivavtal innebär dock en förhandlingsskyldighet som påverkar beslutet tidsmässigt för 

arbetsgivaren och alltså i ett tidsperspektiv påverkar arbetsledningsrätten då arbetsgivarens beslut 

kommer att komma att försenas till förhandlingarna är slutförda.  

 

När en arbetsgivare vill omplacera en arbetstagare till en annan plats genom en förflyttning så är 

inte arbetsledningsrätten lika stor. I de flesta fall kan de inte ensamma besluta kring förflyttningar 

utan påverkan genom förhandlingsskyldighet är vanligt förekommande. I de fall då en omplacering 

påverkar en arbetstagare så är förhandling vanligt förekommande med kollektivavtalsslutande 

organisation, men inte heller dessa förhandlingar innebär en direkt påverkan genom att facken inte 

kan kräva materiellt inflytande på en arbetsgivares beslut, men kan mycket väl försena det 

tidsmässigt.  

 

Arbetsgivaren är ibland även tvungen att förhandla om verksamhetens budget med den 

kollektivavtalsslutande organisationen. Det finns fall som behandlar dessa situationer. 

Arbetsdomstolen har i rättsfall uttryckt att budgeten är så pass viktig för verksamheten att en 

förändring av denna anses vara viktigare förändring av verksamheten och måste därmed 

förhandlas. Det är viktigt att ha i åtanke att budgeten kan ses som en grund för verksamheten och 

att det är något som i hög grad reglerar vad som sker inom företaget. Budgeten är något som kan 
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reglera exempelvis löner och eventuella lönehöjningar så det är förståeligt att detta faller inom 

ramen för fackets medbestämmande, så länge det inte bryter mot avtalen. Det är dock även så att 

arbetsgivaren är den som äger produktionsmedlen och har därmed stor ekonomisk vinst eller 

förlust att göra beroende på budgeten. Detta visar att det finns viss påverkan från 

arbetstagarorganisationer på grund av den primära förhandlingsskyldigheten men arbetsgivarens 

rätt att leda och fördela arbetet väger trots allt tyngst.  

 

Ytterligare fall under arbetsledningsrätten är bland annat verksamhetsövergångar, omläggning av 

driften eller att man förflyttar en verksamhet geografiskt. Alla dessa går under viktigare förändring 

när det gäller verksamhetsfallet och när det gäller arbetstagarfallet. Båda har med arbetsgivarens 

fördelning och ledning av arbete att göra och med detta menas att även i dessa fall ska 

förhandlingar ske enligt 11 § MBL. Det innebär att även här tvingas besluten ligga på is fram tills 

att förhandlingarna avslutats. Sammanfattningsvis kan man alltså säga att även i dessa fall kommer 

förhandlingarna påverka arbetsledningsrätten sett till en tidsaspekt.  

Man kan även nämna att arbetsgivarens arbetssätt starkt påverkas av skyldigheten att 

primärförhandla. Målet är att förhandlingen skall vara en naturlig del i arbetsgivarens 

beslutsprocess. Detta innebär att arbetsgivaren inte själv kan bestämma hur processerna skall se 

ut.  

Ett område där arbetsledningsrätten faktiskt inskränks och arbetstagarorganisationen får rätt att 

bestämma genom förhandling är vetorätten i 38-39 §§ MBL.  Arbetstagarorganisationerna kan på 

vissa grunder stoppa arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbetet. I första hand är det, likt 11-13 

§§ MBL, en fördröjning då anlitandet måste förhandlas enligt 38 § MBL. Därefter kan 

arbetstagarorganisationen eventuellt lägga veto om det finns risk att anlitande av 

underentreprenören strider mot lag och avtal eller vad som är god sed på arbetsmarknaden. Vetot, 

som innebär att arbetsgivaren inte kan genomföra anlitandet, ger mycket makt till 

arbetstagarorganisationerna i just den frågan. Dock har arbetsgivaren som nämnt möjlighet att 

vända sig till domstol för att pröva om det finns fog för vetot eller om arbetsgivaren i själva verket 

har möjlighet att genomföra anlitandet ändå. 
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Arbetsgivaren är dock inte tvungen att förhandla enligt 38 § om den inte är bunden av 

kollektivavtal. Det finns många fördelar för arbetsgivaren med att teckna kollektivavtal då det 

finns många regler som kan förhandlas om eller förhandlas bort i exempelvis LAS, det kan 

tillkomma möjligheter att anlita externa parter utan tvång att förhandla eller risk för veto. 

 

Det finns begränsningar i arbetstagarorganisationens rätt till veto. Arbetsgivaren har möjlighet att 

bestrida vetot om det finns belägg för det, men arbetsledningsbeslutet är ändå avbrutet. Det måste 

alltså finnas tydliga skäl för att arbetstagarorganisationen skall kunna lägga veto, men om dessa 

uppfylls har de relativt stora möjligheter att bestämma. Det finns alltså möjlighet för 

arbetstagarorganisationen att stoppa arbetsgivarens försök att anlita en extern part att utföra arbete 

som finns inom kollektivavtalsområdet. Detta måste alltså antas utgöra en definitiv inskränkning 

av arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbetet.   

 

4.2 Anställningsrätten 

Arbetsgivaren har rätt att fritt anta arbetstagare till den tjänst den vill enligt 

arbetsgivarprerogativen. Vad gäller en vanlig anställning, alltså inte en VD eller chef, är 

arbetsgivaren inte skyldig att kalla till förhandling enligt 11 § MBL. Detta kan man se exempelvis 

i AD 2009 nr 32, som nämndes ovan och i AD 1991 nr 128 där domstolen tydligt uttryckte att vid 

en vanlig anställning har arbetsgivaren inte någon förhandlingsskyldighet. Därmed påverkar 

förhandlingsskyldigheten inte arbetsgivarens rätt att fritt anta arbetstagare. 

 

Skillnad blir det när det gäller anställning av VD eller chef med större befogenheter. Det finns som 

nämnt flera rättsfall som behandlar den typen av situation och som visar att det i de flesta fall faller 

under verksamhetsfallet och innebär alltså en viktigare förändring av verksamheten. Detta innebär 

att det alltså är något som arbetsgivaren måste primärförhandla om. Alltså blir detta något som 

faktiskt delvis påverkar arbetsgivarens anställningsrätt. Det finns fall i vilka arbetsdomstolen har 

dömt att arbetsgivaren inte nödvändigtvis behöver förhandla före anställning av en chef. 

Arbetsgivaren har fortfarande rätt att anställa om man inte kommer överens under förhandlingar 

men friheten att helt välja som denne vill påverkas definitivt av skyldigheten att förhandla med 

kollektivavtalsbärande organisation genom att beslutet kommer att få väntas på tills dess att 
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förhandlingarna är genomförda, något som påverkar anställningssrätten i perspektivet av att 

beslutet fördröjs. 

4.3 Uppsägningsrätten 

Något som har behandlats tidigare är arbetsgivaren fria rätt att säga upp en arbetstagare. 

Arbetsgivaren måste förhandla om det gäller uppsägningar på grund av arbetsbrist då man enligt 

propositionen till MBL kan se att neddragningar och driftsinskränkningar kan falla under 

begreppet viktigare förändring. Dock är det viktigt att nämna att uppsägningen fortfarande kan 

vara sakligt grundad, även om arbetsgivaren har underlåtit att förhandla om uppsägningen och 

kommer inte förklaras ogiltig på grund av utebliven förhandling. Förhandlingskravet kommer att 

påverka i en stor utsträckning här då det innebär att ett beslut om uppsägningar kommer att kunna 

dröja tills dess att förhandlingarna är avslutade. I just detta fall innebär det ofta att i de fall man är 

i behov av att säga upp någon eller några kommer det dröja ett tag vilket kan påverka mycket för 

företaget och arbetsgivaren. Detta innebär att uppsägningsrätten i ett tidsperspektiv kommer att 

påverkas genom att besluten kommer att fördröjas.  

 

Ytterligare fall under uppsägningsrätten är när man lägger ner verksamhet eller gör större 

nedskärningar. Även i dessa fall rör det sig om betydande förändringar som tvingar arbetsgivarna 

att på egna initativ förhandla med kollektiavtalsslutande organisation vilket man nu tydligt kan se 

kommer påverka beslutet i ett tidsperspektiv och fördröja besluten tills dess att förhandlingarna är 

avslutade.  

 

4.4 Övriga påverkansfaktorer 

Arbetstagarorganisation har rätt till förhandling med en arbetsgivare, dels lokal, men sedan också 

central förhandling om det efterfrågas. Från det att någon av parterna har påkallat förhandling så 

ska det ske inom två veckor, detta för att inte dra ut på tiden och fördröja beslut i onödan. Man har 

också fortsatt krav på att göra det skyndsamt, även detta alltså för att inte kunna förhala. Skulle 

det vara så att parterna inte enas så har man rätt att gå vidare i en central förhandling, detta ska ske 

inom två månader efter den lokala förhandlingen. Detta betyder att om en part begär förhandling 
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så är det nästan 2,5 månaders förhalning av beslut där arbetsgivaren inte får agera förrän man haft 

både lokal och central förhandling, på detta tillkommer en tid då förhandlingarna sker, denna tid 

är som sagt omöjlig att uppskatta då det kan variera kraftigt eftersom det enda parterna måste 

förhålla sig till är att det ska bedrivas “skyndsamt”. Sedan kan arbetsgivaren fatta det beslut 

arbetsgivaren själv vill efter att förhandlingarna är slutförda, men det innebär alltså att ett 

arbetstagarförbund kan försena ett beslut kraftigt och påverka mycket även om de inte kan tvinga 

arbetsgivaren till något beslut. Detta är något som påverkar arbetsledningsrätten i den formella 

processen i ett tidsperspektiv, men inte i ett materiellt beslutandeperspektiv. Det innebär alltså att 

facket inte har rätt att förhala eller förbjuda ett beslut, men de kan väl påverka genom att fördröja 

det.  

Att inte förhandla eller förhandla på ett felaktigt sätt leder till sanktioner vilket inte nödvändigtvis 

är något som direkt inskränker arbetsgivarprerogativen men det är med stor säkerhet något som 

starkt påverkar om arbetsgivaren kommer låta arbetsgivarorganisationerna få möjlighet till 

medbestämmande. Det kan också ge indikation på om arbetsgivaren anser sig vara villig att bryta 

mot reglerna om primärförhandling med medvetenhet om vilka sanktioner som kan efterfölja. 

Sanktioner finns där för att avskräcka och på så sätt undvika att arbetsgivare faktiskt väljer att 

avstå från att förhandla.  
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5. Avslutande kommentarer  

Utifrån denna analys kan vi dra slutsatsen att i de flesta fall medför 

primärförhandlingsskyldigheten ingen inskränkning av arbetsgivarprerogativen bortsett ifrån 

vetorätten för arbetstagarorganisationerna enligt 38 och 39 §§ MBL. Däremot råder en viss 

påverkan genom förhandlingsskyldigheten enligt 11-13 §§ MBL. Denna förhandlingsskyldighet 

har visat sig påverka i ett tidsperspektiv när det gäller arbetsgivarens beslutsfattande. Det innebär 

att förhandlingarna fördröjer arbetsgivarens beslutsrätt, genom arbetsgivarprerogativen, vilket kan 

påverka beslutet. Detta innebär dock inte en inskränkning, vilket betyder att 

förhandlingsskyldigheterna och 11-13§§ MBL inte inskränker arbetsgivarprerogativen, men man 

kan tydligt se att det påverkar dem. De tidsfrister som finns i MBL ger arbetstagarorganisationerna 

en chans till att påverka arbetsgivarens beslut om viktigare förändringar.  

 

Omplacering är en viktigare förändring både vid ett verksamhetsfall och ett arbetstagarfall och ska 

därmed förhandlas. Detta ger arbetstagarorganisationer möjlighet till inflytande. Dock kan 

arbetsgivaren fatta beslut som strider mot arbetstagarorganisationens åsikt i frågan och är därmed 

ingen direkt inskränkning på arbetsledningsrätten. Även vid omplacering till en annan geografisk 

plats är arbetsgivaren skyldig att primärförhandla. Det finns där många olika faktorer som avgör 

om arbetsgivaren har rätt att omplacera en arbetstagare till en annan ort. Detta kan, som ovan 

nämnt, bero på avstånd och pendlingsmöjligheter. Arbetstagarorganisationerna kan i vissa fall inte 

fatta beslut, men har möjlighet att influera arbetsgivaren. I vissa fall måste arbetsgivaren även kalla 

till förhandling vid förändrade arbetstider, men kan precis som vid omplaceringar fatta beslut som 

inte är i linje med fackets mening i frågan. Alltså är inte heller detta en inskränkning av 

arbetsledningsrätten. Frågor som rör verksamheten budget kan också behöva förhandlas, men 

eftersom arbetsgivaren är den som riskerar ekonomisk förlust eller vinst beroende på budgeten är 

det arbetsgivaren som fattar beslut. Trots detta så har arbetstagarorganisationerna möjlighet att 

framföra sin åsikt om budgeten.  

 

Primärförhandlingen inskränker inte arbetsgivarens möjlighet att genomföra en vanlig 

anställningsprocess. Dock kan man se skillnad när det gäller anställning av VD och chefer med 
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stora befogenheter. Dessa faller under verksamhetsfallet då det kan innebära viktigare förändringar 

av verksamheten när det kommer en ny person till denna typ av befattning.  

 

Arbetsgivarens skyldighet att förhandla vid vissa uppsägningar utgör hinder för arbetsgivarens fria 

uppsägningsrätt. Kravet på förhandling kan leda till lång fördröjning av uppsägningar eftersom 

uppsägningen inte kan ske förrän förhandlingarna är avslutade. Detta kan alltså tolkas som en stor 

inverkan på arbetsgivarens fria uppsägningsrätt.   

 

Återkommande i detta avsnitt är att förhandlingsskyldigheten kan leda till fördröjda beslut. 

Beslutet kan alltså skjutas på en längre tid och detta kan antas påverka arbetsgivaren beslut i viss 

utsträckning. Det finns vissa frågor i vilka arbetstagarorganisationen faktiskt har beslutanderätt. 

Denna så kallad vetorätt kan arbetstagarorganisationerna använda om det finns skäl att avbryta 

anlitande av extern part. Det finns olika faktorer som påverkar vad arbetstagarorganisationen har 

rätt att göra, exempelvis om arbetet faller inom kollektivavtalsområdet. Till sist kan även 

skadeståndsrisken vara något som influerar hur arbetsgivaren handlar. Å ena sidan är det något 

som kan avskräcka från att inte förhandla när skyldighet föreligger, å andra sidan kan sanktioner, 

om de anses vara lindriga av arbetsgivaren, leda till att arbetsgivaren väljer att bryta mot reglerna 

om primärförhandling. Arbetsgivaren kan vara beredd att riskera sanktionerna då dessa ibland inte 

är så höga summor i jämförelse vinningen i att fatta ett beslut direkt. Detta är ett ämne som vore 

intressant att gå djupare in på i vidare forskning.  

 

Med detta kan vi alltså se att arbetsgivarens auktoritet genom arbetsprerogativen är starkare än 

arbetstagarorganisationens medinflytande genom 11-13 §§ MBL men att de däremot genom 

vetorätten kan direkt påverka beslut.  
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Bilaga A 

Mailkontakt med Chefsjurist på Medlingsinstitutet - Per Ewaldsson 

Hej Frida, det går nog inte att ge något tydligt svar på din fråga. Det mbl föreskriver är ju frister 

inom vilka förhandling ska ske efter det att ena parten påkallat förhandling och att förhandling ska 

ske ”skyndsamt”. Däremot föreskrivs inget annat i lagen än att en förhandling ska anses avslutad 

när part underrättar motparten om att den frånträder förhandlingen (efter att ha fullgjort sin 

förhandlingsskyldighet). Vidare innehåller lagen också som du säkert vet att man efter fullgjord 

lokal förhandling kan vara skyldig att fortsätta förhandla på central nivå om ena parten påkallar 

det. (Handlar det om rättstvister finns ju också frister för talans väckande.). Bestämmelserna om 

förhandling speglar i stora drag vad som föreskrivs i Huvudavtalet mellan SAF (Svenskt 

Näringsliv) och LO. Huvudavtalets kapitel om förhandlingsordning gäller i grunden för LO-

förbunden och deras respektive arbetsgivarmotparter som är med i Svenskt Näringsliv. De flesta 

avtalsparter har egna förhandlingsordningar, som dock som sagt i grunden bygger på 

Huvudavtalets. På tjänstemannasidan finns också förhandlingsordningar mellan parterna. Jag 

skulle säga att dessa förhandlingsordningar i mångt och mycket liknar varandra i den mening att 

de föreskriver frister för lokal respektive central förhandling, frisdter för ev. väckande av talan om 

det handlar om rättstvister, m.m. 

  

Inom vissa delar av arbetsmarknaden (industrin, delar av kommunal sektor, vissa 

tjänstemannaområden) gäller dessutom särskilda förhandlingsordningsavtal för förhandlingarna 

på förbundsnivå om kollektivavtalen för löner och allmänna villkor. Det för arbetsmarknaden 

viktigaste avtalet av denna karaktär är det s.k. Industriavtalet mellan parterna inom industrin. 

Enligt detta avtal, bör förhandlingar om nya kollektivavtal om löner och allmänna villkor inom 

industrin (ca 50 avtal) påbörjas i god tid och avslutas innan de tidigare avtalen löper ut. Du hittar 

Industriavtalet på nätet (på bl.a. Industrirådets hemsida) och kan läsa mer om det där. Överlag kan 

man säga att ambitionen i alla s.k. förhandlingsordningsavtal av denna typ är att nya förbundsavtal 

om löner och allmänna villkor ska träffas senast när de tidigare avtalen löper ut. (Du hittar 

förhandlingsordningsavtalet för den kommunala sektorn på SKL:s hemsida.) 

  

I Medlingsinstitutets årsrapporter för avtalsrörelsen och lönebildningen, som publiceras i februari 

varje år (den senaste gäller alltså 2017), finns en översikt över huruvida förbundsavtalen om löner 
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och allmänna villkor tecknades i tid, eller om förhandlingarna drog ut på tiden. Alla årsrapporter 

finns på vår hemsida. För beskrivning av läget 2017, se sid 42 i den rapporten. 

  

Vill du har mer ingående svar på din fråga skulle jag råda dig att kontakta någon eller några 

fackliga organisationer respektive arbetsgivarorganisationer direkt. 

  

Med vänlig hälsning 

Per Ewaldsson 

 

 

 

 


