
 Legally yours | 4 | 20
16

                                                   

ARBETSRÄTTSBAROMETERN 2016:  STORT BEHOV AV KONSULT VID UPPSÄGNINGAR  |  DE POPULÄRASTE BYRÅERNA  |  LOJALITETS- 
FRÅGOR LEDER TILL TVISTER: ”MAN VILL SÄNDA EN SIGNAL”   |  AVTALSRÖRELSEN STARTAR OM: ”HÖG SJÖGÅNG”  |  FLER SKA SLÅ 
LARM MED NYA LAGEN OM VISSELBLÅSARE  |  BYGGNADSDOMEN SPLITTRAR EXPERTERNA  |  FN-DOMAREN LENNART ASPEGREN 
ANSVARADE FÖR LAGEN OM OFFENTLIG ANSTÄLLNING  |  EXPERTKOMMENTARER:  ERIK DANHARD OM KOLLEKTIVAVTAL OCH 
DE KOLLEKTIVAVTALSRÄTTSLIGA GRUNDPRINCIPERNA   |   TOMMY ISESKOG OM NYA FÖRESKRIFTER OM SOCIAL ARBETSMILJÖ,

A
R
B
ETSR

ÄTT

ETT MAGASIN FÖR JURISTER

Arbetsrätt

# 4 | 2016



L E G A L L Y  Y O U R S  |  4  |  2 0 1 6  |  1

LEDARE

tefan Löfven bredde på rejält:
”Som en stor beundrare av både dina
insatser på vita duken och ditt sociala
engagemang, är det en sann
glädje att skriva till dig…”
Brevets mottagare var

filmstjärnan Alicia Vikan-
der. Dess syfte var att be om hjälp att
lansera projektet ”Global Deal”, som
kallats ”ett globalt handslag mellan 
arbetsgivare och arbetstagare, för bättre 
arbetsvillkor, säkerhet och jämställdhet”. 
Kampanjen har också beskrivits som ett försök
att exportera den svenska modellen. 
Expressen var först att skriva om Löfvens

brevskrivande. Utöver Vikander försökte stats-
ministern få med sig musikern Bruce Springs-
teen samt skådespelarna Meryl Streep, Matt
Damon och Deepika Padukone. Meryl Streep
avböjde medverkan – de övriga återkom inte,
enligt Expressen. Inte heller USA:s vicepresi-

Regeringen vill exportera
den ”svenska modellen”

PETER JOHANSSON,
chefredaktör
Telefon 070–620 39 39
E–post
peter.johansson@blendow.se

ARBETSRÄTT

dent Joe Biden – som tidigare uttryckt stor en-
tusiasm för projektet – hade möjlighet att när-
vara när projektet presenterades vid FN:s

högkvarter i New York. 
Samtidigt som regeringen vill expor-
tera den ”svenska modellen” så debat-
teras vedertagna inslag i den svenska
arbetsrätten mer intensivt än på
länge.
I alla fall i Högsta domstolen.  

I en mellandom konstaterade HD att
fackförbunds stridsåtgärder kan bryta mot Eu-
ropakonventionen.
I det här numret går vi genom vilka slutsat-

ser parterna – och andra experter – drar av det
så kallade Byggnadsmålet.
Dessutom rapporterar vi om de största 

arbetsrättsliga nyheterna från det senaste året
– och de viktigaste händelserna som väntar.

Trevlig läsning!
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4 | Uppsägningar väntas
Uppsägningar och tvister är de vanligaste 
skälen att söka arbetsrättslig rådgivning. 
Det framgår av Legally yours undersökning 
Arbetsrättsbarometern 2016.

10 | Klienternas favoritbyråer
Vinge är den byrå som flest inköpare av juridiska tjänster skulle
anlita i samband med ett arbetsrättsligt ärende, enligt under-
sökningen. 

BRANSCH

14 | Hemligheter och svek
Allt fler klienter väljer att tvista när de uppfattar att mer än
pengar står på spel. Det säger de experter som Legally yours har
varit i kontakt med. 

26 | Nya regler
De nya föreskrifterna om social arbetsmiljö sätter frågorna 
i fokus för många klienter.

SKADESTÅND

38 | Kommuner försäkrar 
sig mot mobbingmål

ARBETSLIV

40 | Anställd ska själv få välja
–manlig eller kvinnlig uniform

AVTAL

50 | Fortsatt turbulent
Intern splittring inom Lo bäddar för ytterligare en turbulent 
avtalsrörelse. ”Hög sjögång” är en beskrivning. Under hösten 
ska strategin läggas fast.

Foto: HenrIk MontgoMery / tt
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56 | Fler ska slå larm med ny lag
Syftet med den nya lagen om visselblåsare är att få fler att våga
slå larm om missförhållanden hos arbetsgivaren. Men lagförsla-
get- som är tänkt att träda i kraft i januari 2017 - har mött hård
kritik längs vägen. 

RÄTTSFALL

60 | Byggnadsdomen 
splittrade expertisen

Den så kallade Byggnadsdomen splittrar svensk arbetsrätt.
– Det här klarlägger rättsläget, menar Clarence Crafoord och

Fredrik Bergman på Centrum för rättvisa.
– Jag blev något förvånad, säger Byggnads ombud Mats

Borgström.

PORTRÄTT

82 | Mannen bakom lagen 
om offentlig anställning

Lennart Aspegren var domare i tidernas första folkmordsrätte-
gång. Innan dess ansvarade han för att lagen om offentlig 
anställning blev till, samtidigt som han satte 1 000 andra lagar 
i stupstocken.

– De flesta länder har problem med regelinflation. Det bara
öses på, säger Lennart Aspegren.

98 | KOMMENTARER

Erik Danhard om kollektivavtal och de kollektivavtalsrättsliga
grundprinciperna.

Tommy Iseskog om nya föreskrifter om organisatorisk 
och social arbetsmiljö,
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’’
Arbetsrätten är ett eget system
i den svenska rättstraditionen.

CLARENCE CRAFOORD
Sidan 60

82

10

50 56

460

14

”Jag var förberedd på att det skulle
vara ruskigt. Men det var mycket
värre än så. Mycket värre än jag 
hade kunnat tänka mig.”
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Vanligaste skälet
till arbetsrättslig
rådgivning

UPPSÄG    
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    NINGAR
Uppsägningar och tvister.
Det är de vanligaste skälen att söka arbets-

rättslig rådgivning.
Personalfrågor och omorganisationer är

andra områden där behovet av rådgivning 
väntas bli stort under det kommande året.
Det framgår av Legally yours underökning

Arbetsrättsbarometern 2016. AV PETER JOHANSSON

4_13_Barren  2016-09-20  10.29  Sida 5
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Klienterna vill inte ha några långa
rättsutredningar utan korta och
koncisa svar. MATS BORGSTRÖM, DLA Piper

Legally yours undersökning Ar-
bets-rättsbarometern 2016 har inköpare
av juridiska tjänster fått svara på vilka
behov av arbetsrättslig rådgivning de
förutser under de närmaste tolv måna-
derna.

Flest svarande – 34, 3 procent – ser
ett kommande behov av rådgivning

kring uppsägningar.
Nästan lika många – 32, 3 procent – väntar sig

ett år präglat av arbetsrättsliga tvister. Personal-
frågor – 29,4 procent – och omorganisation – 28,7
procent – är andra vanliga problemområden.
För att få en ännu tydligare bild av klienternas

behov har Legally yours varit i kontakt med en
rad specialister inom arbetsrättslig rådgivning.

Mats Borgström på DLA Piper har märkt flera
nya tendenser på marknaden:
– Klienterna vill inte ha några långa rättsut-

redningar utan korta och koncisa svar, säger han.
– Tempot och kravet på tillgänglighet ökar all-

tmer. Vidare uppfattar jag att klienterna i all-
mänhet alltmer ser advokatfirman som vilken
samarbetspartner som helst och inte drar sig från
att byta leverantör vid behov eller anlita flera
olika byråer för olika rättsområden. 
– På sikt tror jag att klienterna kommer att
kräva att advokatbyråer jobbar alltmer effek-

tivt och digitalt, säger Mats Borgström.  

Åsa Erlandsson, Setterwalls:
– Arbetsrätt finns ju alltid. Däremot är
det påtagligt att frågorna ser olika ut i
goda respektive dåliga tider.

– I dåliga tider är det mycket perso-
nalneddragningar som kräver biträde.
I goda tider uppstår ofta tvisteären-
den med speciella förtecken, säger
Åsa Erlandsson.

Erik Danhard, Hamilton:
– Day-to-day work klarar klienterna
som regel själva idag. Vår roll blir
istället ofta att träda in när mer ex-
ceptionella situationer inträffar.
Till skillnad från klienten jobbar vi
ju dagligen med att hantera just
de allra svåraste situationerna. 

– Vi hjälper klienterna med
goda strategiska råd om hur si-

Mats Borgström, 
DLA Piper.

I
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’’
tuationerna ska hanteras men också med den fak-
tiska hanteringen av dessa många gånger käns-
liga fall, säger han. 

Fredrik Dahl, Vinge:
– Arbetsrätt är viktigt för klienterna och deras
kompetens har under åren ökat. Vi ser ett ökat
behov av mer kvalificerad rådgivning baserad på
erfarenhet av liknande situationer – för detta
krävs erfarna jurister. 

– Vi ser också ett ökat behov av biträde i ar-
betsrättsliga tvister. 

Fredrik Nordlöf, Delphi:
– Behoven är ganska konstanta oavsett konjunk-
tur. Vi ser ett stort behov av rådgivning kring-
omstruktureringar och enskilda problemindivider.
Företag är också konstant ute efter effektivitets-
förbättringar.

– Vi ser också att det ställs högre krav på kor-
tare ledtider. Klienten vill ha snabbare svar. Det
här är krav som vi i branschen själva har skapat.
Vi har vant klienterna vid den servicenivån. 
– På längre sikt har mycket ändrats. Jag har varit
yrkesverksam i 25 år och minns hur var det förr
fanns inte någon kunskap om till exempel
lagen om anställningsskydd bland arbets-
givare. De trampade ganska ofta i klaveret
och kom till en när de redan var stämda
för att något fel var begånget. Dagens kli-
enter är mycket mer medvetna om före-
byggande åtgärder, de söker upp råd-
givaren långt tidigare.  

Har klienterna blivit mer eller mindre
priskänsliga? 
– Mer priskänsliga, i vart fall på ar-
betsrättens område och särskilt när
det gäller standarduppdrag som att
upprätta anställningsavtal, säger
Mats Borgström på DLA Piper. 

– Däremot är klienterna villiga
att betala bra för expertkompetens
och uppdrag som är väsentligt vär-
deskapande för verksamheten.

Åsa Erlandsson, Setterwalls:
– Vi uppfattar inte någon större
förändring. Däremot försöker vi
så mycket vi kan ha en dialog
med klienterna om vårt arbete

Vi rör oss bort från timtaxor till en 
bedömning av vilket värde vi bidrar 
med åt klienten. ÅSA ERLANDSSON, Setterwalls

Åsa Erlandsson,
Setterwalls.

↳
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I VILKA ARBETSRÄTTSLIGA SITUATIONER 
FÖRVÄNTAR NI ER ETT ÖKAT BEHOV UNDER ÅRET? 

ARBETSMILJÖFRÅGOR 11,2 % 

OUTSOURCING  8,4 %

FÖRHANDLINGSSTÖD 
KRING KOLLEKTIVAVTAL 13,3 % 

PENSIONER 3,5 % 

BONUS OCH ANDRA 
INCITAMENTSPROGRAM 7 %

ANSVARSFRÅGOR KOPPLADE TILL 
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och hur det faktiskt bidrar till deras verksamhet.
Vi rör oss bort från timtaxor till en bedömning
av vilket värde vi bidrar med åt klienten.

Erik Danhard, Hamilton:
– Företagen har alltid behov av sakkunnigt bi-
träde och när det gäller ett specialistområde som
arbetsrätt inser man oftast att det inte är någon
bra idé att välja rådgivare endast utifrån prislap-
pen. Det är givetvis en självklarhet att tillhanda-
hålla såväl bra som ett prisvärt biträde åt
klienten.

Fredrik Dahl, Vinge
– För standardprodukter som anställningsavtal,
blanketter och andra mallar är prispressen stor.
Den mer seniora och erfarenhetsbaserade råd-
givningen liksom för biträde i tvister är klien-
terna beredda att betala för.

Magnus Berterud, Delphi:
– Generellt har klienterna blivit mer prismed-
vetna. Internationellt har det varit så en längre
tid. När vi får in ett nytt uppdrag får vi ofta klar-
göra vad det kommer att kosta, eller att klienten
specificerar en budget för vad rådgivningen får
kosta.

Brukar klienternas estimat vara realistiska?
– Ja och nej. Vissa klienter är vana att köpa juri-
diska tjänster och har förståelse för att det ligger
mer bakom än den tid det tar att skriva ihop ett
mejl eller ett memo.

Day-to-day
work klarar
klienterna 
som regel
själva idag. 

ERIK DANHARD, Hamilton

För standardprodukter som 
anställningsavtal, blanketter och
andra mallar är prispressen stor.

FREDRIK DAHL, Vinge

’’
’’
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Vinge är den byrå som flest 
inköpare av juridiska tjänster
skulle anlita i samband med ett
arbetsrättsligt ärende. 

Det framgår av Legally yours
undersökning Arbetsrätts-
barometern 2016

– Kul och mycket hedrande,
säger delägaren Fredrik Dahl.

Vinge blev 
klienternas förstaval

IBLAND  KAN 
ARBETSRÄTTSLIGA
FRÅGOR  VARA 
OERHÖRT AKUTA

”

”
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lest andel av de svarande i Arbets-
rättsbarometern – 16,5 procent – sva-
rade att Vinge var den advokatbyrå de
helst skulle anlita i samband med ett

arbetsrättsligt ärende.
Lindahl kom tvåa med 13,9 procent.

Delphi, 12,7 procent och Mannheimer Swart-
ling, 10,1 följde därefter.

Kul och mycket hedrande, givetvis, kommen-
terar Vinges Fredrik Dahl. Han ansvarar för ar-
betsrätten på byrån tillsammans med delägarna
Olle Lindén och Charlotte Forssander i Göteborg
och Ingela Malmborg i Malmö. På byrån finns ett
tjugotal jurister som övervägande jobbar med ar-
betsrätt.

– Alltsedan vi 1994 startade en egen avdelning
för arbetsrätt inom Vinge har vi varit angelägna
om att ha en bredd i vår rådgivning. Allt från ar-
betsrättsliga tvister till svåra kollektivavtal-
stolkningar, från stora omorganisationer till
arbetsrättslig rådgivning inom transaktioner,
från arbetsmiljö till komplicerade pensionsfrå-
gor. Det här är en bredd som klienterna uppskat-
tar, säger han.

– Tack vare att vi är så många som jobbar med
arbetsrätt på Vinge så har vi stött på många frå-
gor från många olika vinklar. Den erfarenheten
kommer givetvis våra klienter till godo. Dessu-
tom är vi alltid tillgängliga. Ibland kan arbets-
rättsliga frågor vara oerhört akuta. Då måste
rådgivaren finnas på plats. 

Vilka är de största utmaningarna i konkurren-
sen med andra byråer?  
– Den största utmaningen är att hinna med kli-
entarbete samtidigt som vi ska synas och vara på
de platser där våra klienter förväntar sig att vi
finns. 

– Det finns alltid en risk att nuvarande upp-
drag skymmer sikten för framtida uppdrag.

Den största utmaningen är att
hinna med klientarbete samtidigt
som vi ska synas och vara på 
de platser där våra klienter 
förväntar sig att vi finns.

F
Fredrik Dahl, Vinge.

’’
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VINGE LINDAHL

16,5 %           13,9 %           12,7 %           10,1 %             7,3 %              6,3 %

MANNHEIMER 
SWARTLING

SETTER-
WALLS

DELPHI WISTRAND
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Det är när hemligheter har röjts - och företag 
uppträtt på sätt som upplevs vara lilojala – som 
arbetsgivarna väljer att tvista.

– Den här typen av tvister är möjligen vanligare 
i högkonjunktur, när folk byter arbete i större 
utsträckning, säger advokaten Magnus Berterud.

AV PETER JOHANSSON

HEMLIGHETER
OCH  SVEK  BAKOM FLER
ARBETSTVISTER
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rbetsrättsliga tvister är fortfarande re-
lativt sällsynta även om en viss förändring
kan märkas.

– Las- och lönetvister är alltjämt i ma-
joritet. I övrigt kan jag inte se någon di-
rekt trend. Möjligen har diskrimine-
ringstvisterna ökat, även om jag
själv sällan hanterar sådana, säger

Mats Borgström på DLA Piper. 
– Arbetstagarsidan har måhända blivit mer

processbenägen. Men klienterna, som främst ut-
görs av företag, ser oftast fördelarna med att
finna en pragmatisk lösning genom en förlik-
ning. 
– Affärsnyttan med att tvista är sällan hög,

konstaterar han.

Fredrik Nordlöf på Delphi: 
– För ett tiotal år sedan kollade jag med Stock-
holms tingsrätt hur många arbetstvister de får in
på ett år. Antalet stämningar var drygt 300 tror
jag mig minnas. Erfarenhetsmässigt vet vi att
omkring 75 procent av dem senare görs upp. Jag
vill påstå att det är mer regel än undantag att vi
träffar förlikningar under vägens gång. och ofta
i ett tidigt skede, det går sällan till huvudför-
handling.
– Vid fackliga förhandlingar i samband med att

en anställning ska avslutas. så närmast förutsätts
det att det ska sluta med en uppgörelse i form av
pengar. 
– Skadeståndsreglerna vid turordningstvister

är dessutom konstruerade på så sätt att de är som
gjorda för förlikningar. Skadeståndsreglerna in-
nebär i huvudsak att en anställd ska ersättas för
faktisk skada. En uppsagd person har också skyl-
dighet att begränsa sin skada genom att aktivt
söka nya jobb. Gör man bedömningen att den an-
ställde i fråga kommer hitta nytt jobb på kort tid
så påverkar det såklart storleken av uppgörelsen.
Ser arbetsgivaren istället en förhöjd risk påver-

kar det förlikningssumman uppåt. Det finns också
en betydande variation på förlikningarna. Lägre
belopp utgår ofta som en klumpsumma. Om det
ska utgå större summor är det inte ovanligt att par-
terna överenskommer om acräkning på hela eller
delar av förlikningsbeloppet, konstaterar Fredrik
Nordlöf.

Tvister som rör lojalitetsfrågor och företags-
hemligheter ser vi allt mer av säger hans byrå-
kollega Magnus Berterud. 
– Den här typen av tvister är möjligen vanli-

gare i högkonjunktur, när folk byter arbete i
större utsträckning. Den som lämnar en anställ-
ning tar med sig hemligheter till den nya ar-
betsgivaren. 
– I de här situationerna uppfattar klienten ofta

Det är tydligt att denna typ av tillgångar
står för ett ökat värde hos bolagen som
inte tvekar att försvara sig mot angrepp.

ERIK DANHARD’’

’’
Arbetstagarsidan
har måhända 
blivit mer process-
benägen. MATS BORGSTRÖM

Tvister om före-
tagshemligheter
avtar inte. ÅSA ERLANDSSON

A
Åsa Erlandsson, Setterwalls. 
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frågan som att mer än pengar står på spel. Man
vill statuera ett exempel, ”det här tolererar vi inte
på den här arbetsplatsen”.  Man vill sända ut sig-
naler, säger han.– Tvister om företagshemlighe-
ter avtar inte, konstaterar även Åsa Erlandsson
på Setterwalls. 
– Även tvister om anställningsskydd förekom-

mer – sedan 40 år – ofta.

Upplever du att klienterna har blivit mer eller
mindre tvisteinriktade?
– Om man har ett företag som klient vill det gi-
vetvis inte figurera i en tvist mot sin egen per-
sonal. Det är en sanning som fortfarande gäller.
I dåliga tider uppstår dock tvisterna ändå, efter-
som alternativen för båda parter är begränsade.

Erik Danhard, Hamilton:
– Diskrimineringstvisterna fortsätter. Liksom
uppsägningstvister där arbetsmiljön dras in som
en del i den bakgrund som domstolen har att ta
ställning till. Men mest fortsätter ökningen av
tvister där anställda startat upp konkurrerande
verksamhet eller där de har tagit med
sig företagshemlig eller annan käns-
lig information från arbetsgivaren
efter anställningen. Liksom tvister
om rätt till olika immaterialrättig-
heter. 
– Det är tydligt att denna typ av

tillgångar står för ett ökat värde
hos bolagen som inte tvekar att
försvara sig mot angrepp, säger
han. 
– Ingen vill bråka. Inte i det

långa loppet. Men de anställda
och särskilt deras kunskap blir
alltmer viktiga för företagen.
Därför måste man agera, och
ibland gå till domstol, för att
skydda sig och sitt värde.
Så, jag uppfattar att klien-
terna inte vill tvista men
många gånger känner att
man måste för att skydda
sin verksamhet. 
– Därmed inte sagt att

tvisterna alltid avslutas
med ett avgörande i Ar-
betsdomstolen. Väldigt
ofta är en bra uppgö-
relse en bättre lösning,
säger Erik Danhard. 

Vid fackliga förhandlingar i samband
med att en anställning ska avslutas. så
närmast förutsätts det att det ska sluta
med en uppgörelse. FREDRIK NORDLÖF’’

Fredrik Nordlöf,
Delphi. 
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Klausuler där arbetsgivaren hindrar den an-
ställde från att ta med sig kunskap till nästa ar-
betsgivare blir allt vanligare. Men den här
sortens begränsningar kan bli ett ”sänke” för
många branscher och dessutom minska rörlig-
heten på arbetsmarknaden. 

Det menar Bengt Domeij, professor i civilrätt
vid Uppsala universitet, som i juli skrev en de-

battartikel om ämnet i Svenska Dagbladet:
”Utvecklingen bort från ett läge med en kon-

kurrensfrihet efter en anställning begränsar ar-
betstagares möjligheter inom yrket, spridningen
av tekniska kunskap inom branschen, mängden
nystartade företag och kunders möjligheter att
fortsätta att anlita konsulter som byter arbetsgi-
vare”, skriver han.

Konkurrensklausuler
kan bli sänken

14_21_Tvister  2016-09-20  11.12  Sida 18
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Förra årets överenskommelse om konkur-
rensklausuler trädde i kraft den 1 december 2015.
Det ersatte det tidigare avtalet om konkurrensk-
lausuler, som var från 1969. 
En förändring är att konkurrensklausuler nu

kan  användas för att skydda arbetsgivarens fö-
retagshemligheter oavsett arbetsuppgifter och
bransch.

Arbetsgivarens intresse av att behålla före-
tagshemligheterna ska vägas mot den asntälldes
intresse av att kunna användasina kunskaper. Vid
vissa situationer ska konkurrensklausulerna inte
kunna användas.
Bindningstiden får inte överstiga 18 månader. 

Nya lagen trädde 
i kraft i december 2015 
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Låt inte chefer eller andra nyckel-
personer ta med sig sina jobbmobiler

Låt dem inte heller behålla sina jobb-
nummer

Se till att spara mejlen längre än 30
dagar

När du fått tillbaka telefonen, sätt 
den i flygplansläge så att den inte 
kan kontaktas utifrån och rensas 

Låt utrustningen vila i sex månader
innan den delas ut till nya medar-
betare KÄLLA: DAGENS JURIDIK

RÅD FRÅN EXPERTEN 
5
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Orsaken är att det blivit vanligare med
informationsläckor via digitala kanaler. Ofta
är det personer utanför företaget som ligger
bakom. Men ibland kan läckan vara före
detta anställda kundregister till kreditinfor-
mation och klientkonton vandrar iväg via
digitala kanaler.
– Det handlar inte om att misstänkliggöra

medarbetarna utan om enkla metoder för att
inte locka till oegentligheter och att inte i
onödan göra det enkelt att ta med sig viktig
information, säger Michael Nylén till Dagens
Juridik.
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Arbetsgivare varnas för att låta nyckel-
personer som slutar köpa ut sin jobb-
dator och telefon. De bör inte ens ta
med sitt jobbnummer.
Det säger Michael Nylén, expert IT-

forensiska utredningar, till Dagens 
Juridik.

LÅT  INTE 
ANSTÄLLDA  BEHÅLLA  
MOBILNUMRET

ARBETSGIVARE 
VARNAS
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ARBETSRÄTT

NOTERAT

Regeringen vill införa så kal-
lad hälsoväxling – ett förslag
som innebär att arbetsgiva-
ren tar större ekonomiskt an-
svar vid de anställdas lång-
tidssjukskrivning. Syftet är
att minska sjukfrånvaron.

Men flera remissinstanser

framför hård kritik mot re-
formen.

– Personer som har sjuk-
domshistorik eller funk-
tionsnedsättningar kommer
att få det mycket svårare att
få arbete, säger Catharina
Bäck, socialförsäkringsex-

pert på Svenskt Näringsliv,
till Sveriges Radio.

LO menar att arbetsgi-
varna kan bli mer försiktiga
med att anställa och grans-
kar personens sjukdoms-
historik i större utsträck-
ning.

Barnhjärtkirurgen avskedades
från Skånes universitetssjuk-
hus. Motiveringen var illoja-
litet. Han hade medverkar i
planeringen av en privat
barnhjärtklinik i Skåne och
enligt mannens arbetsgivare
skulle den verksamheten ris-

kera att dränera sjukhuset på
kompetens och i slutändan
hota hela rikssjukvården
inom barnhjärtkirurgi.

Mannen anklagades bland
annat för att ha försett kon-
kurrenten med intern infor-
mation om verksamheten på

SUS, skriver Läkartidningen
enligt Dagens Juridik.

Själv sade mannen att han
inte haft något med planer-
ingen att göra – däremot
hade han blivit lovad anställ-
ning om verksamheten
skulle starta. Han ansåg sig

avskedad utan stöd i lagen
och stämde därför arbetsgi-
varen Region Skåne.

Parterna beslutade att för-
likas. Barnhjärtkirurgen får
ett avgångsvederlag på 2,5
miljoner kronor, eller cirka
17 månadslöner.

Avskedad barnkirurg
fick 2,5 miljoner

  

”HÄLSOVÄXLING” – SKA MINSKA SJUKFRÅNVARON

Skånes universitetssjukhus.
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En 44-årig man i Paris stäm-
mer sin arbetsgivare – för att
arbetsuppgifterna varit allt-
för långtråkiga.

Det rapporterar nyhetsby-
rån AFP.

Mannen hävdar att företa-
get medvetet gjort honom så
uttråkad att han tvingats
sjukskriva sig. Arbetsuppgif-
terna ska ha orsakat att han
fått en rad olika besvär, som
epilepsi, hosta, sömnsvårig-
heter och depression. The
Guardian skriver att mannen
liknat arbetet vid ”en resa
ned i helvetet”.

– Jag skämdes över att få
betalt för att inte göra någon-
ting, säger han till AFP.

Efter sju månaders sjuk-
skrivning fick han sparken.
Nu stämmer han företaget på
motsvarande 3,3 miljoner
kronor.

Enligt företaget har man-
nen aldrig sagt till arbetsled-
ningen att han var sysslolös
eller att han upplevde arbetet
som långtråkigt.

Parallellt med den här pro-
cessen har mannen dömts för
förtal av den tidigare arbets-
givaren.
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Stämmer arbetsgivare
på 3,3 miljoner

MAN BLEV DEPRIMERAD AV 
TRÅKIGA ARBETSUPPGIFTER
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B O L A G S R ÄT T  S U N D S VA L L  A B

Box 270  Tullgatan 18  851 04 Sundsvall  Tfn 060 -16 81 50  
E-post info@bolagsratt.se  www.bolagsratt.se  

Köp ett lagerbolag av oss idag. Under dagen kan 
du lämna ett startklart aktiebolag till din kund.

-sgard    ppu nid hco ud reppils ås sso va galobregal tte pöK
givare väntetiden hos Bolagsverket. Våra lagerbolag ligger
färdiga för start. Varför ska du köpa just av oss? Här får
du tre skäl:

Firmabesked direkt!
Vi bedömer firman utifrån vår erfarenhet.

Vi känner Bolagsverket
Du får ny firma utan onödig fördröjning tack vare bra
förhandsbedömningar och egen praxisbank. Alla våra
medarbetare har PRV-bakgrund (nu Bolagsverket).

Vi säljer inte till vem som helst
Vi vill endast sälja till seriösa förvärvare. Våra lagerbolag
kan därför bara köpas av advokatbyråer, revisionsbyråer
samt på rekommendationer. 

Ring oss redan idag. 060-16 81 50 

Lagerbolag
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Lagerbolagsjour
Om du vill beställa eller boka ett lagerbolag efter 
kontorstid ring 060-16 81 73.

Förlorade aktivitetsstöd
får 60 000 i ersättning
En arbetssökande man tack-
ade nej till en tjänst med
hänvisning till religiösa skäl.
Då drog Arbetsförmedlingen
in hans aktivitetsstöd. 
Tingsrätten beslutade att

detta var diskriminering, rap-
porterar Dagens Juridik.  Där-
för får mannen 60 000 kronor
i skadestånd av staten.

Mannen är medlem i Jeho-
vas vittnen och angav detta
som skäl när han tackade nej
till en arbetsmöjlighet på ett
företag som sysslar med
spel- och bettingverksamhet.
Arbetsförmedlingen ansåg

att mannen utan godtagbart
skäl medverkat till att någon
anställningsintervju på bola-
get aldrig kommit till stånd
och att därför misskött sina
åtaganden enligt jobb- och
utvecklingsgarantin.

Diskrimineringsombuds-
mannen tog fallet till dom-
stol och tingsrätten slog se-
nare fast att tillämpningen
av det kriterium som Arbets-
förmedlingen lutat sig mot i
sitt beslut riskerat att
särskilt missgynna medlem-
mar av Jehovas vittnen.
Arbetsförmedlingen häv-

dade att mannen skulle ha
gynnats på bekostnad av
andra inskrivna om kriteriet
inte hade tillämpats. Före-
skrifterna om lämpligt ar-
bete tar inte heller någon 
uttrycklig hänsyn till den 
arbetssökandes behov av
”samvetsfrid”.
Ersättningen 60 000 kro-

nor ska dels kompensera för
kränkning, dels avskräcka
genom så kallat prevention-
spåslag.
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JEHOVAS VITTNE TACKADE NEJ 
TILL JOBB AV RELIGIÖSA SKÄL
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Den 19-åriga kvinnan frågade
sin chef hur hon skulle
kunna förbättra sitt arbete.
Då tog han med henne in

på sitt kontor, satte sig i en
kontorsstol och bad henne
slå sig ned i hans knä.
Kvinnan tvekade men

gjorde till sist som chefen
sade.
Chefen kramade kvinnan,

pussade henne på kinden, be-
römde hennes arbetsinsat-
ser, frågade huruvida hon
hade pojkvän och utlovade
högre lön. 
Diskrimineringsombuds-

mannen stämde bolaget med

hänvisning till att chefen tra-
kasserat kvinnan sexuellt
och på så sätt brutit mot dis-
krimineringslagen. DO be-
gärde att bolaget ska betala
80 000 kronor i diskriminer-
ingsersättning till kvinnan,
vilket bolaget motsatt sig.
Det rapporterar Blendow
Lexnova.
Chefen menar att det var

ett skämt när han bad kvin-
nan sätta sig i hans knä. Han
säger också att han inte
tyckte det var bra att hon
gjorde det, eftersom de inte
kände varandra. 
Arbetsdomstolen konstate-

rar att det är ”helt främ-
mande” att en arbetstagare
ska sitta i arbetsgivarens knä
under en lönediskussion –
och oacceptabelt med fysisk
beröring i form av kramar
och pussar i en sådan situa-
tion. 
Även om chefens uppgift

inte framstår som orimlig är
den enligt AD inte heller
trovärdig – bland annat efter-
som han inte har försökt
rätta till situationen genom
att förklara att det var ett
skämt och ordnat en stol åt
henne. Istället har han låtit
kvinnan sitta kvar i knäet.

Dessutom har han, i sin roll
som arbetsgivare, inlett ett
samtal om hennes arbetsin-
satser och arbetsvillkor.
Inget tyder enligt AD på

att kvinnan skulle ha lämnat
oriktiga uppgifter om det
som hände under samtalet
och det har inte påståtts att
det har funnits några mot-
sättningar mellan henne och
chefen. Enligt AD saknas
därför skäl att ifrågasätta
uppgifterna.
Bolaget ska därför betala

50 000 kronor i diskriminer-
ingsersättning till kvinnan.

DISKRIMINERINGSDOM I ARBETSDOMSTOLEN

Arbetsgivaren ska betala
kvinnan 50 000 kronor
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”Chefen menar att det var ett
skämt när han bad kvinnan
sätta sig i hans knä.”
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på grund av hög
arbetsbelastning

SJUKSKRIVNINGAR           
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Allt fler blir sjuka på grund
av bland annat hög arbets-
belastning. 

Tanken med de nya
föreskrifterna om social 
arbetsmiljö ska vända den
utvecklingen.

– Om företaget tidigare
tagit lite lätt på  ansvaret 
så är det en stor uppgift att
sätta igång det, säger 
advokaten Erik Danhard. 

AV PETER JOHANSSON

          ÖKAR DRAMATISKT
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nligt en undersökning från Ar-
betsmiljöverket har antalet sjuk-
skrivna på grund av hög arbets-
belastning ökat med 70 procent under
de senaste fyra åren. 
Och i en undersökning bland över

500 personalchefer som har genom-
förts av av analysföretaget IC Po-

tential uppger 51 procent att de kommer att
förändra sitt arbete på grund av de nya föreskrif-
terna. Det rapporterar SvD Näringsliv.
Bland företag med fler än 200 anställda är det

nästan 70 procent som tror att de nya reglerna
kommer att påverka arbetet med arbetsmiljön. 
Två av tre chefer inom offentlig förvaltning

tror även de arbetet kommer att förändras.
– Just nu upplever många klienter utmaningar

med arbetsmiljöverkets föreskrifter om social
och organisatorisk arbetsmiljö, konstaterar
Fredrik Dahl på Vinge.
De nya reglerna syftar till att stress och kränk-

ningar på arbetsplatsen.
– Den senaste tidens fokus på arbetsmiljön har

tvingat klienterna att titta ordentligt på hur
deras arbetsmiljöarbete ser ut och fungerar,
säger Erik Danhard på Hamilton.
– Det är ett viktigt arbete men om företaget tidi-

gare tagit lite lätt på ansvaret så är det en stor upp-
gift att sätta igång det. 

Den senaste tidens fokus på arbets-
miljön har tvingat klienterna att titta
ordentligt på hur deras arbetsmiljö-
arbete ser ut och fungerar. Erik DAnhArD’’

E
l��Arbetstagarnas arbetsbelastning inte är 

ohälsosam, att det finns en obalans mellan
krav och esurser.

l��Det ska finnas tydliga mål för den organisato-
riska och sociala arbetsmiljön. Målen ska 
främja hälsa och öka organisationens förmåga
att motverka ohälsa.

l��Arbetstidernas förläggning inte leder till
ohälsa. Exempel: skiftarbete, långa pass och
förväntningar på att vara ständigt nåbar.

l��Vara tydlig med att kränkande särbehandling
inte accepteras på arbetsplatsen.

l��Se till att det finns rutiner för att hantera 
kränkande särbehandling.

ARBETSGIVAREN
SKA ANSVARA 
FÖR ATT:

DE NYA REGLERNA INNEBÄR BLAND ANNAT ATT 

Erik Danhard, Hamilton.Fredrik Dahl, Vinge.
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Antalet sjukskrivna 
på grund av hög arbets-
belastning har ökat med
70 procent under de 
senaste fyra åren.

ARBETSMILJÖVERKET
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’’
Detta kommer
sätta många 
klienter i arbete
under hösten. 
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Den 1 januari 2017 träder nya förändringar i kraft i
diskrimineringslagens tredje kapitel. Det innebär bland
annat att alla diskrimineringsgrunder omfattas vad gäl-
ler krav på aktiva åtgärder, en kraftig utvidgning jämfört
med dagens regler. 
– Detta kommer sätta många klienter i arbete under

hösten, säger advokat Erik Danhard.
– Jämställdhetsplanerna blir ett minne blott. Nu ska

arbetet med åtgärder avseende alla diskriminerings-
grunder dokumenteras hos klienterna. 
De aktiva åtgärderna ska omfatta samma diskriminer-

ingsgrunder som diskrimineringsförbudet:

l��Kön
l��Könsidentitet eller könsuttryck
l��Etnisk tillhörighet
l��Religion eller annan trosuppfattning
l��Funktionsnedsättning
l��Sexuell läggning
l��Ålder.

Dessutom införs ett övergripande ramverk med anvis-
ningar för hur arbetet ska bedrivas. I förslaget finns även
en förklaring av vad begreppet aktiva åtgärder innebär,
skriver Diskrimineringsombudsmannen, DO, i ett press-
meddelande. 
Dagens krav på planer ersätts med ett allmänt krav på

skriftlig dokumentation. Förslaget innebär också att kra-
vet på årliga lönekartläggningar återinförs. Kravet på
skriftlig dokumentation vid lönekartläggningen ändras
till att omfatta arbetsgivare med minst 10 arbetstagare i
stället för dagens 25.

NYA  REGLER  FÖR 
DISKRIMINERING
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Förberedelserna inför EU:s nya dataskyddsdirektiv
har redan inletts. 
Den 25 maj 2018 ska den nya dataskyddsförordningen

börja tillämpas som direkt lagstiftning i Sverige. 
Då ersätts den nuvarande lagstiftningen om perso-

nuppgifter, PUL. 
Detta innebär ytterligare krav på organisationers han-

tering av personuppgifter. Dessutom  blir det bli betyd-
ligt dyrare att bryta mot lagstiftningen. 
Det kan komma att röra sig om böter på upp till 20 mil-

joner euro, motsvarande ungefär 185 miljoner kronor,
Många företag väntas behöva investera i omfattande

anpassning av sina it-system för att de ska klara av att
hantera de nya integritetsskyddsreglerna.
– EU:s dataskyddsförordning kommer att innebära be-

tydande förändringar, vilket många har insett och förbe-
reder sig för, konstaterar Åsa Erlandsson på Setterwalls.
Datainspektionen kommer i vissa fall få möjlighet att

döma ut en administrativ sanktionsavgift på upp till 20
miljoner euro, alternativt fyra procent av organisatio-
nens globala omsättning. 
Dataskyddsförordningen ska kompletteras av natio-

nella regler. Regeringen har tagit fram en utredning för
att se över anpassningen till bland annat offentlig-
hetsprincipen och yttrandefriheten.

BLAND FÖRÄNDRINGARNA
l��Hårdare krav på företag och myndigheter att informera om

varför de behandlar personuppgifter, vilka uppgifterna är och
hur de hanteras.

l��Behandlingen kan endast ske i samtycke.
l��Uppgifterna får inte användas för annat är vad individen gett

samtycke till.
l��företag och myndigheter ska visa hur de hanterar uppgif-

terna på ett säkert och korrekt sätt. Det räcker inte att säga
att de har rutiner, de måste också kunna visa att dessa följs,
till exempel genom att snabbt kunna lämna ut registerut-
drag.

l��företagen måste kunna göra en integritetsanalys. 
l��Varje företag och myndighet måste ha en dataskyddschef,

data protection officer. Denne har större ansvar och fler skyl-
digheter än vad liknande funktioner tidigare haft. 

l��Vissa företag behöver personuppgiftsombud, när det handlar
om särskilt riskfylld personuppgiftshantering. 

l��Känsliga data ska alltid krypteras.
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EU:s data-
skyddsförord-
ning kommer
att innebära
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vilket många
har insett och
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för.
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Nya dataskyddsdirektivet
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egeringen vill att en särskild utredare ska
överväga vilka lagändringar som behövs för
att anpassa svensk rätt till de nya EU-regler
om skyddet för företagshemligheter.
Syftet med de nya reglerna är att harmoni-
sera medlemsstaternas civilrättsliga skydd
mot företagsspioneri. 
Utredaren ska också, utan direkt sam-

band med EU-reglerna, överväga hur ett straffan-
svar kan utformas när det gäller en anställd som
obehörigen utnyttjar eller röjer en företagshem-
lighet som han eller hon har fått tillgång till inom
ramen för sina arbetsuppgifter. Det framgår av
ett pressmeddelande.

Bristerna i lagstiftningen uppmärksammades
redan 2003 i ett mål där en Ericssonanställd fria-
des av Svea hovrätt från anklagelser om före-
tagsspioneri eftersom de dokument som han
olovligen hade lämnat ut var hans eget arbets-
material. 

Hans två medåtalade dömdes dock till långa
fängelsestraff för grovt spioneri och företagsspi-
oneri, skriver Dagens Juridik.

Samtliga var ingenjörer inom Ericssons utveck-
lingsverksamhet inom telekommunikation. Den
som ledde spionaget hade fört de hemliga uppgif-
terna vidare till en rysk underrättelseofficer. 

För att komma tillrätta med denna lucka i la-
gen utreddes frågan och Alliansregeringen tog
fram ett lagförslag som lagrådet dock kritiserade.
Därför genomfördes aldrig någon lagändring den
gången.

I den utredning som regeringen nu tillsatt ska
man även ”värna skyddet av tryck- och yttrande-
friheten samt den svenska arbetsmarknadsmo-
dellen samt skyddet för anställda som avslöjar
brott eller andra allvarliga missförhållanden i en
verksamhet”.

Utredningen ska redovisas senast den 19 maj
2017.
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egeringen har lagt fram ett förslag om att
sekretesskydda alla offentliganställdas pri-
vata kontaktuppgifter. Förslaget – som pre-

senteras i promemorian ” Några frågor om of-
fentlighet och sekretess” – kritiseras av

Förvaltningsrätten i Malmö. I sitt remis-
svar pekar man bland annat på mediernas

möjligheter att ”fullgöra en samhällskritisk
rapportering” – och att ”en betydande mängd”
uppgifter skulle bli hemliga ifall man inför om-
vänt skaderekvisit, då det skulle råda presumtion
för sekretess.
Förslaget ”utgör en mycket stor förändring”,

enligt domstolen. Det innebär att ”en betydande
mängd uppgifter” som idag är offentliga skulle
omfattas av sekretess med ett så kallat omvänt
skaderekvisit (alltså där det råder presumtion för
sekretess).
Enligt förvaltningsrätten bör det ”stå klart att

starka skäl motiverar” ändringen vilket man
alltså inte anser framgår av det underlag som pre-
senteras i promemorian bland annat i form av en
rapport från Brottsförebyggande rådet (Brå). Det
rapporterar Dagens Juridik.
Domstolen pekar på att många av de myndig-

heter och offentliganställda som lyfts fram i Brå-
rapporten redan omfattas av regler i offentlig-
hets- och sekretesslagen som skyddar utsatta
grupper som till exempel poliser, socialsekrete-
rare, anställda inom kriminalvården och åklagare.

SEKRETESS-
SKYDDAS

Regeringens förslag:

OFFENTLIGT ANSTÄLLDAS  KONTAKTUPPGIFTER  SKA

R
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Det innebär att ’en betydande
mängd uppgifter’ som idag är
offentliga skulle omfattas av
sekretess med ett så kallat 
omvänt skaderekvisit.

’’

30_49_Uppslag  2016-09-20  11.48  Sida 37



ARBETSRÄTT

NOTERAT

38 |  L E G A L L Y  Y O U R S  |  4  |  2 0 1 6

FO
TO

: E
RI

K 
N

YL
AN

D
ER

/T
T

30_49_Uppslag  2016-09-20  11.50  Sida 38



L E G A L L Y  Y O U R S  |  4  |  2 0 1 6  |  39

nmälningarna om kränkande behandling
av barn ökar. Resultatet blir att fler kom-
muner försäkrar sig mot skadeståndsan-
språk och rättegångskostnader. Det
rapporterar SVT. Under första halvåret
2016 inkom 947 anmälningar om
kränkande behandling till Barn- och

elevombudet (BEO) och Skolin-
spektionen. Det var en ökning med 17 procent
jämfört med första halvåret 2015.
– Jag tycker naturligtvis att det är ytterst

olyckligt och jag har svårt att förstå hur man kan
välja att lägga pengarna på att betala en försäk-
ringspremie istället för att lägga pengarna på det
förebyggande arbetet, har barn- och elevombbu-
det Caroline Dyrefors Grufman tidigare sagt till
SVT.
Barn- och elevombudet, BEO, är en del av Sko-

linspektionen men har ett självständigt tillsyn-
suppdrag att utreda kränkande behandling som
riktats mot barn och elever. Majoriteten av ären-
dena gäller fall där skolor och kommuner ankla-
gas för att ha misskött sig i mobbningsfall.
Mängden skadestånd har legat på mellan 40

och 50 om året. 

A
Caroline Dyrefors Grufman,  elevombbud.
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en rättsutredning konstaterar fackförbundet
Unionen att man själv ska få välja om man vill ha
manlig eller kvinnlig arbetsdräkt på jobbet.
Sedan 2009 är det förbjudet att diskriminera

personer som har en könsöverskridande identi-
tet eller uttryck. 
– Vi insåg att det fanns en

gråzon, vi vill skapa tydlighet
och hoppas att fler människor
tar tillvara på sina rättigheter,
säger Peter Tai Christensen, li-
kabehandlingsexpert på Unio-
nen, till Dagens Nyheter.
Om arbetsgivaren kräver

uniform ska den anställda få
välja om den vill bära kvinnlig
eller manlig uniform. Att neka
arbetstagare att växelvis använda manliga och
kvinnliga uniformer kan utgöra ett missgyn-
nande, skriver Unionen.
I rättsutredningen konstateras också att Ifall

arbetsgivaren endast tillhandahåller en uniform
per anställd och den anställda tvingas välja al-
ternativt om arbetsgivaren exempelvis inte er-
bjuder kvinnliga uniformer i större storlekar så
kan det utgöra indirekt diskriminering, ifall det
särskilt drabbar transpersoner.

DO STÄMMER ARBETSGIVARE FÖR TRAKASSERIER 
Diskrimineringsombudsmannen, Do, har stämt ett företag för att arbetsgivaren
ska ha trakasserat en anställd, skriver Dagens Nyheter. Cheferna ska ha kom-
mentet att den anställde såg ut som en kvinna och ifrågasatte att han använde
smink. I samband med att mannen misshandlades av en kund så tyckte han inte
att han fick stöd av sina chefer. Ärendet har i skrivande stund inte prövats av 
Arbetsdomstolen. Do yrkar att bolaget ska betala 125 000 kronor i skadestånd. 

I
Peter Tai Christensen,
likabehandlingsexpert
på fackförbundet 
Unionen.

MANLIG  ELLER
KVINNLIG 
UNIFORM

Anställd ska själv få välja
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FEL KLÄDSEL RÄKNAS SOM ARBETSVÄGRAN
Arbetsgivare har rätt att bestämma klädpolicy, regler om uttryckssätt och
en uppförandekod i syfte att styra medarbetarna och skapa enhetlighet.
Att vägra inrätta sig i en sådan policy är i grunden otillåtet för arbetstaga-
ren. Att vägra inrätta sig ses som arbetsvägran.
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I vissa fall är det orimligt svårt för en utstatio-
nerad arbetsgivare att få kännedom om vad som
krävs för att inte utsättas för stridsåtgärder. 

KONKURRENSVERKET:
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ett yttrande till regeringen skriver
Konkurrensverket att företag som har
för avsikt att utstationera arbetskraft i
ett annat EU-land måste kunna förutse
vilka regler som gäller, och vilka ar-
betsrättsliga villkor som gäller. 

Yttrandet sker med anledning av den
översyn av lex Laval och utstationer-

ingsdirektivet  som Utstationeringskommittén
har genomfört.

Konkurrensverket menar att det i vissa fall är
orimligt svårt för en utstationerad arbetsgivare
att få kännedom om vad som krävs för att inte ut-
sättas för stridsåtgärder. Det är tveksamt om
detta är förenligt med EU-rätten, menar myndig-
heten.

Utstationeringskommittén kom i betänkandet
fram till att man i Sverige, oavsett Lavaldomen,
borde ha rätt att kräva kollektivavtal för ut-
ländska arbetare och att Arbetsmiljöverket skulle
ta ansvar för informationen om svenska löne- och
anställningsvillkor till utländska arbetsgivare.

Samtidigt kom även ett annat förslag med ett
liknande uppdrag för Upphandlingsmyndighe-
ten. I sitt yttrande vänder sig Konkurrensverket
mot det förslaget på grund av risken för ”en situ-
ation där båda myndigheterna ska identifiera mi-
nimivillkoren enligt utstationeringsdirektivet
för samma utstationerade arbetstagare, men
utifrån olika utgångspunkter.”

”Genomförs båda förslagen kan det uppstå en
situation där båda myndigheterna ska identifiera
minimivillkoren enligt utstationeringsdirektivet
för samma utstationerade arbetstagare, men
utifrån olika utgångspunkter. Det kan leda till en
minskad tydlighet och större osäkerhet om vad
som gäller såväl för arbetsgivare/leverantörer
som vill utstationera arbetskraft och utstatione-
rade arbetstagare som för upphandlande myn-
digheter” skriver Konkurrensverket.

Avsikten med EU:s utstationeringsdirektiv var
att fastställa vissa grundläggande minimivillkor
som värdlandet ska garantera utstationerade ar-
betstagare.FO
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nder det senaste året har barnmor-
skan Ellinor Grimmarks fall väckt stor
uppmärksamhet.
På grund av sin kristna tro ville hon inte

utföra aborter. Därför nekades hon fortsatt
anställning inom Region Jönköping. Därför
stämde hon stämde regionen. Hon ansåg att

hennes rätt till samvetsfrihet hade brutits.
Grimmark  begärde skadestånd och diskriminer-
ingsersättning. 
Men i tingsrätten blev det bakslag. Domstolen

ansåg att det var ”både lämpligt och nödvändigt”
att en barnmorska kan vara med och genomföra
aborter. 
Grimmark överklagade till hovrätten som be-

slutade att inte ta upp fallet. Motiveringen var
att det handlar om en arbetstvist.
– Här är det inte arbetsrätt utan mänskliga rät-

tigheter och då tycker vi att det ska handläggas
av en domstol som i större utsträckning består
av jurister, har ett av hennes ombud motiverat.
Fallet har beviljats prövningstillstånd i Ar-

betsdomstolen.
Ellinor Grimmark arbetar numera som barn-

morska i Norge. I anställningsavtalet där står det
inskrivet att hon slipper utföra aborter. Till Jön-
köpings-Posten har Grimmark framfört åsikten
att det borde kunna införas liknande avtal även
på svenska sjukhus:
– Kanske fem procent av vad en barnmorska

gör handlar om aborter. En abort tar max en halv-
timma, en förlossning i snitt tjugo timmar. Det
är enbart Sverige och Finland i Europa som inte
har samvetsklausul, säger hon till tidningen.

FO
TO

: F
RE

D
RI

K 
PE

RS
SO

N
 / 

TT

BARNMORSKANS
RÄTT  ATT  INTE 
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En abort tar
max en halv-
timma, en 
förlossning 
i snitt tjugo 
timmar. Det är
enbart Sverige
och Finland
i Europa som
inte har sam-
vetsklausul.
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n man som arbetade som under-
chef på ett företag i södra Sverige
ingick flera avtal som medförde en
ekonomisk risk för bolaget – trots att
han inte var behörig eller hade befo-
genhet att göra det.
Mannen hade bland annat haft

fullmakt att ingå lokala distribution-
savtal men eftersom högre chefer

inte fått godkänna de ändringar som gjordes –
ändringar som handlade om felaktig hantering
av mervärdesskatt och en ändrad utbetalnings-
modell – så har han ändå gått utöver sina befo-
genheter.
Han hade också brutit mot bolagets policy för

bland annat attester genom att i bolagets namn
anlita en extern redovisningsbyrå för hantering
av sina egna reseräkningar.

I sin dom slår tingsrätten fast att det var rätt
att avskeda mannen, rapporterar Blendow Lex-
nova.
Domstolen poängterar att mannen i en mejl-

konversation med till bolagets VD skrivit ”som
du vet har du formellt inte definierat mina man-
dat. Men om jag är osäker på något av mina be-
slut så kommer jag att informera dig efteråt”.

VD:n svarade: ”Det är enkelt. Har jag inte gett
dig några mandat så har du inga”.
Tingsrätten menar att mannen handlat på ett

”sådant förtroendeskadligt sätt som inte är ac-
ceptabelt för ett fortsatt anställningsförhållande”.
Hans begäran att avskedet ska ogiltigförklaras
ogillas därför. Däremot beslutar domstolen att
han ska få 10 000 kronor i skadestånd då han inte
hade underrättats i tid om avskedandet.

E

VD:N SVARADE:

Det är enkelt.
Har jag inte gett 
dig några mandat 
så har du inga.

’’
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yed Latif hade bott sex år i Sve-
rige och hade ett fast jobb.
Anledningen till att han i våras utvi-

sades från landet var att han sökt job-
bet genom LinkedIn - och inte genom
Arbetsförmedlingen.
Hans fall väckte stor uppmärksam-

het under sommaren. Men nu väcks
krav på att Migrationsverkets beslut ska ändras.

l��EU-kommissionen anser inte att reglerna är
så här strikta, säger centerpartiets EU-parlamen-
tariker Fredrick Federley till SR Ekot..
Han har vänt sig till kommissionen och tolkar

svaret som att tredjelandsmedborgare kan hitta ett
jobb via Linkedin och sedan få ett jobb inom EU. 

l��Men Sverige och svensk domstol har tolkat
detta annorlunda, säger Fredrick Federley.
Fallet sätter fokus på det gemenskapsföreträde

finns inom EU, som innebär att EU-medborgare
ska ha företräde till lediga jobb inom unionen.
Plasterna måste annonseras ut brett så att EU-
medborgare kan upptäcka dem, enklast genom
nationella arbetsförmedlingar. 
Men när det där inte finns någon tillräckligt

kvalificerad kan tjänsten alltså tilldelas andra.
LinkedIn, som har 414 miljoner registrerade

användare, tillgodoser också företrädesrätten,
enligt kommissionen. 
Petra Herzfeld Olsson, lektor i internationell

arbetsrätt vid Uppsala universitet, säger till SR
Ekot att ingripandet har fått orimliga konse-
kvenser för Latif. 
– Jag tycker att när det gäller den här typen av

ingripande beslut, så måste man också titta på
vilka konsekvenser det får för den enskilda indi-
viden, säger hon till SR Ekot.
Latif är numera tillbaka i Bangladesh. Han

söker åter jobb i Sverige. Fredrick Federley, EU-parlamentariker, centerpartiet. 
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Intern spittring inom LO

BÄDDAR  FÖR
HÖG  SJÖGÅNG
I  AVTALSRÖRELSEN

Intern splittring inom LO bäddar för ytterligare
en turbulent avtalsrörelse.
”Hög sjögång” är en beskrivning. 
Under hösten ska strategin läggas fast.
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STORT STÖD FÖR ATT ÄNDRA
ANSTÄLLNINGSSKYDDSLAGEN

AD SLÅR FAST – FREDSPLIKT
RÅDER I PENSIONSFRÅGAN

örra avtalsrörelsen präglades av
strejker och förhandlingsknutar, in-
terna spänningar och nekade lönekrav. 
Resultatet blev ettåriga avtal. Därför

väntar en ny avtalsrörelse redan nu under
hösten. Och den kan bli stökig. Det är i alla

fall vad LO själva räknar med. Avtalssekrete-
raren Torbjörn Johansson tror att LO nu går

in i en turbulent period.
– Nu är risken överhängande för att det kan bli

turbulent när avtalsförhandlingarna snart sätter
i gång igen, säger han till Dagens Industri.
Han förutspår att den kommande avtalsrörel-

sen kommer att präglas av ”hög sjögång”
En orsak till turbulensen anses av många vara

att flera fackförbund har radikaliserats. Irene
Wennemo, statssekreterare på Arbetsmarknads-
departementet, menade i Almedalen att Bygg-

nads ”gått från att vara ett mainstreamförbund
till att bli ett väldigt radikaliserat förbund”.
I en sammanslagning kallad 6F krävde Bygg-

nads – tillsammans med Elektrikerförbundet,
Fastighetsanställdas Förbund, Målareförbundet
och Seko – högre löneökningar än vad de övriga
LO-förbunden gjorde. 
Byggnads och Målareförbundet backade se-

nare från kravet.
IF Metalls ordförande Anders Ferbe har i Da-

gens Industri varnat för att dagens konfliktreg-
ler kan komma att inskränkas om fackförbunden
inom 6F inte agerar mer ansvarsfullt:
– Ska vi ha möjlighet till den typ av sympa-

tiåtgärder vi har i dag kräver det att de inte över-
utnyttjas från fackligt håll, säger han.
Under hösten ska LO försöka komma överens

om samordningen inför 2017 års avtalsrörelse.

På kongressen i våras beslutade lo att driva frågan att
ändra anställningsskyddslagen så att allmän visstids-
anställning tas bort. Stödet för beslutet var stort.
nästan 40 personer steg upp i talarstolen och argu-
menterade för förslaget i motionen. Handelsanställ-
das förbund, Kommunalarbetareförbundet, Seko,
fastighetsanställdas förbund, och Hotell- och restau-
rangfacket hade skrivit under.

fackförbunden unionen och Sveriges ingenjörer hade
inte rätt att strejka om den så kallade flexpensionen. 

Det avgjorde arbetsdomstolen i våras.
Efter fackens strejkvarsel gjorde arbetsgivarorgani-

sationen almega en strejkinvändning. De ansåg att det
råder fredsplikt i pensionsfrågan och att det därför var
aD:s uppgift att avgöra. Domstolen gav almega rätt i
att pensionsavtalet inte är uppsagt och att det därmed
råder fredsplikt.
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Avtalssekreteraren Torbjörn Johansson tror att LO nu går in i en turbulent period.

F
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Risken överhängande för
att det kan bli turbulent 
när avtalsförhandlingarna
snart sätter i gång.’’
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å sin partistämma förra hösten be-
slutade Moderaterna att lagen om an-
ställningsskyd, Las, ska göras om.
Beslutet kom sedan ombuden röstat

mot sin partiledning. 
Då beskrev MUF-ordföranden Rasmus Törn-
blom det hela som ”ett hisitoriskt beslut och en
stor seger för Moderata ungdomsförbundet”.
Idag är han mer dämpad. I september kritise-

rade han partiledaren Anna Kinberg Batra i SR
EKOT. Moderatledaren har inte gjort tillräckligt för
att förändra lagen menar han:
– Jag uppfattar inte att någonting alls har hänt

sedan dess, och det tycker jag är tråkigt. Jag tror att
det är viktigt att i en så viktig fråga som arbets-
marknadslagstiftningen agera innan valet 2018,
säger Törnblom till Ekot.
Särskilt intressanta att reformera anser Törn-

blom att turordningsreglerna är.
Några förslag som Moderaterna driver på om-

rådet är att skapa en ny anställningsform för unga
och nyanlända i Lagen om anställningsskydd –
förstajobbet-anställning.
– Las är ju en stor lagstiftning och det största

som vi vill göra just med las är en ny anställ-
ningsform, en lärlingsanställning där fler faktiskt
kan få det första jobbet, säger arbetsmarknadspo-
litiska talespersonen Elisabeth Svantesson till
Ekot.
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LAS-FRÅGAN
SPLITTRAR
MODERATERNA

Jag tror att det är viktigt att i en
så viktig fråga som arbetsmark-
nadslagstiftningen agera innan
valet 2018.                              RASMUS TÖRNBLOM ’’

Rasmus Törnblom  MUF-ordföranden.

P
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FLER SKA SLÅ
LARM  MED
NYA  LAGEN

Syftet med den nya lagen om visselblåsare är 
att få fler att våga slå larm om missförhållanden
hos arbetsgivaren.

Men lagförslaget – som är tänkt att träda i
kraft i januari 2017 – har mött hård kritik längs
vägen. AV PETER JOHANSSON
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yftet med den nya lagen är att tyd-
liggöra anställdas rätt att slå larm om
allvarliga missförhållanden. Arbetsgi-
vare som utsätter visselblåsare för re-
pressalier ska dessutom tvingas betala
skadestånd. 
Tanken är att skyddet mot repressa-

lier ska gälla när någon slår larm om ett all-
varligt missförhållande i en arbetsgivares
verksamhet. Med ”allvarligt missförhållande”

avses enligt lagförslaget brott med fängelse i
straffskalan eller därmed jämförliga missförhål-
landen.
Lagrådet har riktat kritik mot lagförslaget,

med motiveringen att det kan uppstå problem i
rättstilllämpningen. Oklarheterna gäller bland
annat:
l��Om lagens avgränsning av allvarliga missför-
hållanden verkligen är ändamålsenlig. Skyddet
mot repressalier framstår som osäkert för arbets-
tagaren, enligt kritiken.
l��Lagrådet vill formulera om bestämmelserna så
att de blir en istället för två och endast reglerar
ett skadeståndsansvar för arbetsgivaren.
l��”Någon egentlig ledning för arbetstagarens
eller arbetsgivarens bedömning av vilka miss-
förhållanden som är jämförliga med brott ges
inte i författningskommentaren”, skriver Lagrå-
det.
l��Uttrycket ”rapportera” bör tas bort från para-
grafen om hur arbetstagaren kan slå larm om
missförhållanden. Uttrycket anses missvisande
eftersom det är möjligt att slå larm utan att själv
vara medveten om det.
l��Skyddet ska tydligare omfatta den som ome-
delbart vänder sig till polis eller tillsynsmyndig-
het med anledning av misstanke om brott, utan

att denne först pratat med sin arbetsgivare.
Magnus Berterud på Delphi konstate-
rar att den kommande lagen lagförsla-
get ännu inte väckt någon större
uppmärksamhet hos klienter.

– Det återstår givetvis att se vad
den kommer att få för praktiska kon-
sekvenser för våra klienter. Framför-
allt våra internationella klienter är
ju redan vana vid både regleringar
och policies kring whistleblowing,
så det kan ju vara en anledning till
att de hittills tagit det hela någor-
lunda med ro.

Vi märker att internationella klienter
är vana vid policies kring whistle-
blowing och att de saknat en uttrycklig
lagstiftning kring detta i Sverige. 

S
’’

Magnus Berterud, arbetsrättslig
expert på advokatbyrån Delphi.
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Tanken är att skyddet
mot repressalier ska
gälla när någon slår
larm om ett allvarligt
missförhållande.
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MELLANDOMEN
SOM  SKAKADE  SVENSK

ARBETSRÄTT
Den så kallade Byggnadsdomen splittrar svensk 
arbetsrätt.

Här ger Centrum för rättvisas Clarence Crafoord
och Fredrik Bergman sin syn på vinterns avgörande
från Hösta domstolen.

– Det här klarlägger rättsläget, säger Clarence
Crafoord och Fredrik Bergman på Centrum för 
rättvisa. AV PETER JOHANSSON
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Clarence Crafoord, vd för
Centrum för rättvisa har 
drivit Henrik Gustavssons fall. 
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ackförbundet Byggnads använde
stridsåtgärder för att få byggföreta-
garen Henrik Gustavsson att skriva
på ett kollektivavtal som enligt Euro-

padomstolen var olagligt. Varken Gusta-
vsson eller de tre anställda ville skriva på,

de gick inte med på fackförbundets system
med granskningsavgifter. Dessa innebar att

en och en halv procent av de anställdas löner
varje månad skulle skickas till Byggnads. 

I det så kallade Evaldsson-målet kritiserade
Europadomstolen avgifterna för bristande trans-
parens. De avskaffades i det kollektivavtal som
träffades 2007 och som Henrik Gustavsson gick
med på. 

Kort tid senare gick hans bolag i konkurs. 
Blockaden ansågs av konkursförvaltaren vara

den huvudsakliga orsaken. 
Henrik Gustavsson tvingades betala hundra-

tusentals kronor av företagets skulder ur egen
ficka.

I december 2015 prövade Högsta domstolen i
en mellandom om det är möjligt att hålla arbet-
smarknadsorganisationer ansvariga för deras
övertramp av fri- och rättigheter. HD slog fast att
en fackförening under vissa förutsättningar kan
vara skadeståndsskyldig för en stridsåtgärd som
kränker en rättighet enligt Europakonventionen.

Centrum för rättvisa har drivit Henrik Gustavs-
sons fall. Vd:n Clarence Crafoord konstaterar att
HD:s avgörande innehåller tre huvudbudskap:

– Det första är att stridsåtgärder som strider
mot europakonventionen är olagliga. Att de
alltså inte får vidtas.  

– Det andra är att stridsåtgärder som är oför-
enliga med europakonventionen också kan för-
anleda skadeståndsskyldighet för förmögen-
hetsskada, säger hans kollega Fredrik Bergman,
chefsjurist på Centrum för rättvisa.

– Det här klarlägger rättsläget.  Tidigare har
det varit en utgångspunkt att de begränsningar
som funnits vid sidan av bestämmelserna i med-
bestämmandelagen i huvudsak gällt brottsliga
stridsåtgärder. Uppfattningen har varit att man
kunnat vidta stridsåtgärder utan någon egentlig
gräns eller proportionalitet.

– En tredje punkt är att ifall skadeståndsansvar
ska uppstå så ska stridsåtgärderna ha varit kvali-
ficerat otillbörliga, säger Clarence Crafoord.

– Exakt vad som krävs för det är inte helt lätt
att utläsa i domen, men om det är en grundläg-
gande fri- och rättighet som kränks så ska detta

Arbetsrätten är ett eget system
i den svenska rättstraditionen. 

CLARENCE CRAFOORD’’

F
Byggföretagaren Henrik Gustavsson.

↳

60_73_Byggnads  2016-09-20  14.00  Sida 63



ARBETSRÄTT

DOKUMENT

64 |  L E G A L L Y  Y O U R S  |  4  |  2 0 1 6

väga tungt. Sedan nämner HD ett antal andra fak-
torer, som förutsebarhet. Men utgångspunkten är
att ta reda på om agerandet är kvalificerat otill-
börligt.  Det är ju heller inget nytt begrepp, tidi-
gare har det till exempel förekommit när man
talar om ekonomisk skada då man inte haft direkt
avtalsbundenhet.  
Huvudförhandlingen i Stockholms tingsrätt

väntas äga rum under 2017.  Då avgörs om Bygg-
nads agerande verkligen innebär att de är skade-
ståndsskyldiga. För Centrum för rättvisa är målet att
få tillbaka värdet av Henrik Gustavssons byggföre-
tag, ett värde som de fastställt till ungefär 800 000
kronor. 

Clarence Crafoord beskriver arbetsrätten som
”ett eget system i den svenska rättstraditionen”. 
– Det finns till och med en egen domstol och en

lagstiftning som i många stycken är en special-
lagstiftning. Det – tillsammans med grundstruktur
för hur den svenska arbetsmarknaden fungerar –
lämnar över mycket av ansvaret för spelreglerna på
privata parter, säger han.
– Det finns regler om skadestånd när arbets-

marknadsorganisationer bryter mot kollektivav-
talet, som i MBL.  Och det är väl det som gjort att
få har tänkt i banorna att ett fackförbund ska
kunna stämmas och deras agerande prövas i en
vanlig domstol, som vilket mål som helst. 
Fredrik Bergman:
– Det har varit svårt att få skadestånd för ren

förmögenhetsskada.  I princip har det förutsatts
brottslig handling, att man har ett avtal eller att
det funnits en lagbestämmelse som ger rätt er-
sättning. I regeringsformen har vi en grundlags-
bestämmelse som skyddar rätten att vidta
stridsåtgärder, något som bidragit till den upp-
fattningen. Men nu har HD klargjort att det finns
ytterligare begränsningar.

Har ni sett några effekter av domen?
– Vi har mött ett väldigt stort intresse för domen
från arbetsrättslig expertis. Vi har också mött  stor
förståelse för att agera så att man inte bryter mot
Europakonventionen och inte agerar på ett sätt
som är olagligt. Exakt hur stort genomslaget blir
är det ännu lite för tidigt att säga. Men domen är
inte alldeles lättolkad och innehåller delvis vad
som kan uppfattas som motstridiga budskap,
säger Clarence Crafoord.

Nu har HD klargjort att det 
finns ytterligare begränsningar.

FREDRIK BERGMAN’’
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Fredrik Bergman, chefsjurist på Centrum för rättvisa.

60_73_Byggnads  2016-09-20  14.01  Sida 64



Arbetsrätten 
& den fria rörligheten

Vilka EU-rättsliga tolkningsprinciper påverkar den svenska 
arbetsrätten?

Med målsättning att upprätta en inre marknad har EU beslutat 
att det ska råda fri rörlighet för arbetstagare, tjänster, kapital 
och varor. Docent Erik Sinander leder kursen som fokuserar 
på gränsöverskridande situationer. 

Gå kursen som ger dig en uppdatering om:

Läs mer om kursen och boka hos 
www.bginstitute.se

• Avtalsskrivning i internationella anställningsförhållanden
• Grundläggande EU-rättsliga tolkningsprinciper
• EU-domstolens och Europadomstolens betydelse för svensk arbetsrätt
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– Man kan bara notera att Byggnads i det här
fallet inte ville att domstolsprövningar skulle äga
rum i vanlig domstol, säger Clarence Crafoord.
– De la ned mycket stor möda på att få fallet

prövat i Arbetsdomstolen. De överklagade både
till hovrätten och Högsta domstolen. Jag tror inte
det hade varit dåligt, däremot var Arbetsdomsto-
len inte rätt forum. 

Varför?
– Henrik Gustavsson och hans bolag hade inget
avtal med Byggnads, tvisten bygger alltså inte på
någon avtalsrelation. Dessutom handlar det om
kränkning av fri- och rättigheter enligt Europa-
konventionen och då är inte Arbetsdomstolen rätt
forum. Och det handlade inte heller om stridsåt-
gärder, utan om skadestånd på grund av stridsåt-
gärder. 
– I regeringsformen har man att arbetsmarkna-

dens organisationer har rätt att vidta stridsåtgär-
der. Den finns i regeringsformen, som är en
grundlag, medan europakonventionen är en van-
lig lag. HD har gjort klart att rätten att vidta strid-
såtgärder är stark, men att den inte omfattar
stridsåtgärder som kränker mänskliga rättigheter,
säger Fredrik Bergman.

Hade det påverkat utgången i målet?
– Jag tror inte att det hade spelat någon roll över
huvud taget. Såväl Högsta domstolen som Ar-
betsdomstolen hanterar frågor om grundläggande
fri- och rättigheter och Europakonventionens och
EU-rättens betydelse på ett galant sätt. säger
Fredrik Bergman.

”DE LA NED MYCKET 
STOR MÖDA PÅ ATT 
FÅ FALLET PRÖVAT 
I ARBETSDOMSTOLEN”
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I det så kallade Evaldsson-målet dömde Euro-
padomstolen svenska staten för att den kränkt
egendomsrätten. Orsaken var att fackförbundet
Byggnads tilläts ta ut granskningsavgift även av
oorganiserade arbetare. Syftet med gransk-
ningen var att Byggnads skulle få information
om vilken lön som arbetsgivarna betalade. Alla
arbetstagare omfattades, även de som inte var
medlemmar i Byggnads. 

– Det här systemet var i grunden väldigt skevt,
menar Clarence Crafoord.

– Granskningsavgifterna innebar att männi-
skor betalade 1,5 procent av sin lön till Bygg-
nads. Tjänar man 30 000 kronor så blir det 450
kronor i månaden. En ansenlig summa för väl-
digt många människor. Att det systemet kunde
finnas kvar så länge som det gjorde var väldigt
konstigt, men det upphörde när Europadomsto-

len konstaterade att det stred mot Europakon-
ventionen. 

– Att det ändå pågick så länge berodde på att
Sveriges byggindustrier och Byggnads hade ett
kollektivavtal som innehöll en bestämmelse om
granskningsavgifter.  Och att en likadan bestäm-
melse fanns mellan Sveriges skogs och lant-
bruksarbetsgivare, Kommunals avdelning för
trädgårdsanläggare och i flera andra branscher.
De var resultatet av just förhandlingar.

– Den svenska modellen – att arbetsmarkna-
dens parter gör upp om löner och villkor – är nog
vad många förknippar med arbetsrätten. Allt det
kan i grunden fortsätta som det i längden har
varit i Sverige, om dessa parter får klart för sig
att i varje sammanhang respektera grundläg-
gande fri- och rättigheter.

”EUROPADOMSTOLEN
DÖMDE SVENSKA 
STATEN FÖR KRÄNKT
EGENDOMSRÄTT”
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Percy Bratt, Jan Södergren
och byggnadsarbetaren
Tommy Evaldsson spelade
viktiga roler i det så kallade
Evaldsson-målet.
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Jag menar att det
är AD som bör
döma i den typen
av mål.’’
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dvokat Mats Borgström på DLA Piper
företräder fackförbundet Byggnads i tvis-
ten med Henrik Gustavsson. För Legally
yours konstaterar han att mellandomen
från Högsta domstolen blev en över-
raskning:

– Rent allmänt är det intressant när
skadeståndsrätten utvecklas genom

praxis även om jag blev något förvånad att det
skedde i detta mål. 

Vilka konsekvenser kommer domen att få? 
– Förmodligen begränsade konsekvenser. Av
punkt 35 i domen framgår att det ska vara fråga
om ett rättighetskränkande handlande som med
hänsyn till omständigheterna är att anse som
kvalificerat otillbörligt för att skadestånd för
brott mot Europakonventionen skall kunna utgå
mellan två privaträttsliga subjekt. 

Varför hade ni hellre sett att målet handlade
hos AD? 
– Eftersom målet i allt väsentligt gäller frågor
som är centrala inom arbetsrätten, däribland rät-
ten att vidtaga stridsåtgärder på arbetsmarknaden.
Detta blev än mer tydligt under huvudförhand-
lingen i HD. Jag menar att det är AD som bör döma
i den typen av mål. Jag har diskuterat frågan med
flera som delar min uppfattning. 

Vilken är er inställning inför att målet tas upp i
Stockholms tingsrätt? 
– Då tvisten nu ska prövas av tingsrätten i sak,
där domstolen har att ta ställning till om Bygg-
nads agerande varit kvalificerat otillbörligt, vill
jag i dagsläget inte lämna några närmare kom-
mentarer.

I domen framgår att det ska vara fråga
om ett rättighetskränkande handlande
som med hänsyn till omständigheterna
är att anse som kvalificerat otillbörligt
för att skadestånd för brott mot Europa-
konventionen skall kunna utgå mellan
två privaträttsliga subjekt. 

JAG  BLEV  NÅGOT
FÖRVÅNAD

Byggnads advokat om domen:

”
”

A

’’
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”Som arbetsrättare är
det givetvis oerhört
spännande att se om
parternas agerande
kan få andra följder
än rent arbetsrätts-
liga”

Bland arbetsrättsliga praktiker går åsikterna om 
Byggnadsmålet starkt isär.

– Mycket överraskande, säger Erik Danhard.
– Domen var välkommen, säger Åsa Erlandsson

MAGNUS BERTERUD |  DELPHI:

– Bra att detta har förtydligats av Högsta domstolen.
Det är klargjort att fackförbund kan bli skadestånds-
skyldiga om de vidtar rättighetskränkande stridsåt-
gärder. Förhoppningsvis kan det få en normerande
effekt på fackförbunden, så att de tänker till en extra
gång i dessa delar.

”Förhoppningsvis 
kan det få en liten
normerande effekt 
på fackförbunden, 
så att de tänker till 
en extra gång”

FREDRIK DAHL |  VINGE:

– Ett intressant avgörande vars utgång parterna i
målet har tolkat ganska olika. Som arbetsrättare är
det givetvis oerhört spännande att se om parternas
agerande kan få andra följder än rent arbetsrättsliga.
Nu väntar tingsrättens – och troligen överrätternas –
avgörande om Byggnads har agerat kvalificerat otill-
börligt.

Byggnads   
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ERIK DANHARD |  HAMILTON:

– Domen är mycket överraskande - inte när det gäl-
ler den materiella utgången, men att HD fann sig be-
hörig att döma i målet.
– Precis samtidigt tog Arbetsdomstolen – genom

domen AD 2015 nr 70 – ställning till principiellt
samma frågeställning. HD har genom domen ansett
sig ha behörighet gällande arbetstvister, vilken den
som läser lagtexten trodde var förbehållet Arbets-
domstolen.
Det målet gällde en skadeståndstalan mot två

svenska fackförbund som vidtagit stridsåtgärder mot
ägaren av fartyget Sava Star. Som en följd av strid-
såtgärderna träffades ett kollektivavtal. 
”Domen får (…) ses som ett tydligt bevis på att EU-

rättens principer om fri rörlighet går före princi-
perna i den svenska arbetsmarknadsmodellen”
konstaterade Danhard om AD-domen i en expert-
kommentar för Blendow Lexnova.

ÅSA ERLANDSSON |  SETTERWALLS:

– Domen var välkommen! Högsta domstolen sätter
på ett omdömesgillt sätt gränser för hur parterna, i
det här fallet facket, får agera i spelet på arbets-
marknaden.
– Gränsen – att stridsåtgärden inte får vara att anse

som kvalificerat otillbörlig – är självklar i en rättsstat. 
– Samtidigt ska man vara medveten om att det är

höga krav som ställs för att i det här fallet Byggnads
också verkligen  ska bli skadeståndsskyldigt. Hur det
blir med det får vi se när de olika instanserna nu har
att ta ställning till det i nya rättegångar. Och det lär
ta sin tid.

”Högsta domstolen
sätter på ett omdö-
mesgillt sätt gränser
för hur parterna, 
i det här fallet facket,
får agera i spelet på
arbetsmarknaden”

”Domen är mycket
överraskande – inte
när det gäller den
materiella utgången,
men att HD fann sig
behörig att döma i
målet”

   målet
Åsikterna

går isär
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ARBETSRÄTT

NOTERAT

Vid en dopingkontroll gick
hockeyproffset på toaletten
utan uppsikt.
Då blev han avstängd i

ett års eftersom hans age-
rande bröt mot reglerna.
Men trots att avstäng-
ningen senare hävdes har
han inte rätt till den lön
han förlorade under de må-
nader som avstängningen
hann pågå. Det framgår av
ett avgörande från AD som
Blendow Lexnova tagit del
av.
Enligt hockeyspelaren

rådde det missförstånd
kring den exakta tidpunk-
ten för när dopingprovet
skulle lämnas. Det fanns
enligt honom också ett
missförstånd om i fall han
hade fått tillåtelse att gå på
toaletten.
Han överklagade beslutet

till Riksidrottsnämnden
som gav honom rätt och
hävde avstängningen.

Kort tid däref-
ter började man-
nen spela för sin
klubb igen. Par-
terna var dock
oense om ifall
klubben var skyl-
dig att betala lön
och semesterlön för
de två månader som
mannen hade varit av-
stängd. Spelarens fack-
förbund Unionen
stämde arbetsgivaren i
Arbetsdom-stolen.
AD menar att arbetsgi-

varen inte på något sätt
varit orsaken till att man-
nen blivit avstängd. Något
som enligt domstolen inne-
bär att mannen inte har rätt
till lön. Däremot så är klub-
ben skyldig att betala spela-
ren drygt 45 000 kronor i
semesterersättning och 
20 000 kronor i allmänt
skadestånd för brott 
mot semesterlagen.
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Avstängd spelare 
hade ingen rätt till lön

Genrebild.

74_81_noterat  2016-09-20  14.16  Sida 74



 

L E G A L L Y  Y O U R S  |  4  |  2 0 1 6  |  75

ARBETSRÄTT

NOTERAT

Sjukfrånvaron för statligt 
anställda fortsätter att öka.
Störst är ökningarna hos
myndigheter inom kategorin
Samhällsskydd och rättsskip-
ning. Och sjukfrånvaron ökar
snabbare bland män än bland
kvinnor.Nu är skillnaden
större än på fem år.

Kriminalvården står för
den högsta sjukfrånvaron

och Brottsförebyggande rådet
(Brå) för den största ökingen.

Dagens Juridik har tagit
del av Statskontorets rapport
om sjukfrånvaron inom sta-
ten.

Sammanlagt hade 149
myndigheter av 203 ökad
sjukfrånvaro jämfört med
året innan. Statskontoret 
beskriver det som "den en-

skilt största ökningen av
sjukfrånvaro" under de se-
naste fem åren. Mest märks
ökningen bland personer
som är 50 år eller äldre. 

Inom kategorin Samhälls-
skydd och rättsskipning hade
Kriminalvården den högsta
sjukfrånvaron. På andra plats
låg Kronofogden och på
tredje plats polisen. Den

största ökningen av sjukfrån-
varo hade Brå som fördubb-
lade sina siffror och därefter
kom Kronofogdemyndighe-
ten. 

Rapporten bygger på redo-
visade uppgifter från 203
myndigheter enligt deras
årsredovisningar för 2015.

Sjukfrånvaron för statligt
anställda fortsätter öka

”Inom kategorin Samhälls-
skydd och rättsskipning
hade Kriminalvården den
högsta sjukfrånvaron.”
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NOTERAT

Migrationsverket har problem
med ineffektiv organisation,
enligt en intern rapport. 

De anställda vid asylpröv-
ningen fattar i genomsnitt
ett beslut i veckan, betydligt
färre än vid exempelvis Bal-
kankrisen under 90-talet. 

Enligt rapportförfattarna
beror ineffektiviteten bland
annat på en kulturskillnad
mellan de som jobbat länge
och de nyanställda.

”Myndigheten har numera
de så kallade curling-föräld-
rarnas barnkullar i rullorna.
Vi har med andra ord an-
ställda som vant sig vid att
bli skjutsade hit och dit och
få allt de pekar på”, skriver de
enligt SVT Nyheter.

De anställda som är födda
på 80- och 90-talet beskrivs

som ”slöa” och ”vana att få
allt de pekar på”. 

Migrationsverket asyl-
handläggare har tredubblats
sedan år 2012. Rapportförfat-
tarna tror att antalet beslut
per anställd borde kunna mer
än fördubblas från 2015 års
nivå som legat på 40 beslut
per anställd och år.

Rapportförfattarna konsta-
terar också att det finns per-
soner som vägrar fatta avvis-
ningsbeslut eftersom
”empatin går för långt och
beslutsångesten blir dem
övermäktig”. 

Facket har beskrivit kriti-
ken som ”ett lågvatten-
märke”. Även Migrations-
verket själva kallar den
”anmärkningsvärd”.
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Bara ett beslut
i veckan tas av

”slöa” anställda

INEFFEKTIV ORGANISATION
PÅ MIGRATIONSVERKET
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Visselblåsare 
& meddelarskyddet

– de nya reglerna

Advokat Johan Sundberg ger dig en överblick över nuvarande 
regler som sätter ramarna för arbetstagares meddelarskydd. 
Vilken innebörd har reglerna i praktiken? 

Gå kursen som ger dig mer kunskap om:

Läs mer om kursen och boka hos 
www.bginstitute.se

• Den nya visselblåsarlagen om särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare 
som slår larm om allvarliga missförhållanden (prop. 2015/16:128)
• Meddelarskyddet som en yttre gräns för den arbetsrättsliga lojalitetsplikten
• Skillnaden mellan meddelarskydd i o�entlig respektive privat verksamhet 
• Visselblåsning och sociala medier
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ARBETSRÄTT

NOTERAT

En 45-årig lärare åtalades
misstänkt för sexuellt utytt-
jande av person i beroende-
ställning.
Under två tillfällen hade

hon haft sex med en 16-årig
pojke som gick i hennes
grundskoleklass.
För att straffansvar ska

kunna krävas ska beroend-
ställningen ha ”missbrukats
allvarligt” av läraren. Lära-

ren gav pojken en mobiltele-
fon för att de skulle kunna
kommunicera med varandra
men tingsrätten menar att
det inte har funnits någon
koppling – ens underför-
stådd – mellan gåvan och de
sexuella aktiviteterna. De an-
ser inte heller att läraren har
utsatt pojken för några andra
påtryckningar.
Skriftlig bevisning talar

enligt tingsrätten för att
båda parter har haft ett in-
tresse av den sexuella rela-
tionen och att den skulle
fortsätta, rapporterar Blen-
dow Lexnova.
Tingsrätten slår fast att

kvinnans ställning som lä-
rare har varit en förutsätt-
ning för att en sexuell rela-
tion överhuvudtaget skulle
uppstå men:

”För straffansvar är det
inte tillräckligt att gärnings-
mannens handlande är
olämpligt och stötande (…)
Utnyttjandet av beroende-

ställningen ska ha skett på
ett sådant sätt att målsägan-
den har stått under ett tryck
som är av allvarlig betydelse
för honom, det vill säga X
agerande ska ha haft karaktä-
ren av ett maktövergrepp.”
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Lärare frias för
sex med elev
– ”inte maktövergrepp”
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ARBETSRÄTT

NOTERAT

En kvinna som arbetade i en
korvkiosk i Borås sjukan-
mälde sig. Samma dag fick
hon i ett sms veta att hon var
avskedad med omedelbar
verkan. Arbetsdomstolen
dömde ägaren att betala 
331 000 kronor i skadestånd
till kvinnan. Nu dömer ar-

betsdomstolen korvkiosken
till höga skadestånd för det
inträffade. Utöver skadestånd
gäller pengarna förlorad ar-
betsinkomst och semester-
sättningar. Avskedandet an-
ses vara ogiltigt.
I tingsrätten friades kiosk-

ägaren.
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Höga skadestånd 
för ogiltigt avsked

  
  

 
En man som bar en tröja med
bild av Adolf Hitler och tex-
ten ”Adolf Hitler European
tour 1938–1945” på sin ar-
betsplats. Det konstaterar
även hovrätten som nu 
dömer mannen till 12 800
kronor i böter. Han hävdade
att han tagit på sig tröjan av
misstag och att han inte var
rasist.  
Umeå tingsrätt kom fram

till att tröjan utgjorde tryckt
skrift samt att mannen var
ansvarig för den, skriver
Blendow Lexnova. Tingsrät-
ten dömde mannen för tryck-
frihetsbrottet hets mot folk-
grupp, ringa brott, till 100
dagsböter å 230 kronor.
Hovrätten för övre Norr-

land delar tingsrättens be-
dömning vad gäller ansvar

och rubricering, men efter-
som meddelandet spritts till
ett begränsat antal personer
och inte kombinerats med
några uttalanden så minskas
antalet dagsböter. Eftersom
mannens inkomst sänkts se-
dan förra domen så bestäms
straffet till 80 dagsböter a
160 kronor.

DÖMD TILL DAGSBÖTER 
– BAR HITLER-TRÖJA PÅ JOBBET
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NOTERAT

I samband med att det upp-
stod ”övertalighet” hos ett
fraktbolag så erbjöds en av
de anställda omplacering

till en annan ledig be-
fattning med

drygt

sextusen kronor lägre i må-
nadslön. 
Av erbjudandet framgick

att mannen skulle sägas
upp ifall han avböjde det,
skriver Blendow Lexnova.
Mannen tackade dock ja.

Däremot ansåg han att han
hade haft rätt att be-

hålla sin tidi

gare högre lön under ”upp-
sägningstiden”. Fackför-
bundet vände sig därför till
Arbetsdomstolen och be-
gärde att arbetsgivaren
skulle betala knappt 28 000
kronor till honom i lön för
fem månader.
Deras linje var att det

som hänt skulle jämställas
med en uppsägning från
bolagets sida.

Arbetsgivaren var av annan
uppfattning.
AD konstaterade att fal-

let gäller en förändring av
arbetsuppgifterna och inte
en förändring av arbetsti-
den. Orsaken var att man-
nens tidigare arbetsuppgif-
ter försvunnit. Därför hade
han blivit övertalig och er-
bjudits en annan tjänst. 
AD menar att situationen

inte kan jämställas med en
uppsägning från arbetsgi-
varens sida, därför avslås
fackets talan.

Omplacering inte 
jämförbar med 
uppsägning
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Vi satsar på

ARBETSRÄTT!

Ulrika Wennerklint
ulrika@wennerklint.se 

Advokatfirman Wennerklint
Birger Jarlsgatan , .   Stockholm 
․ ⁽⁾    ․ ⁽⁾     
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ARBETSRÄTT

PORTRÄTT  | LENNART ASPEGREN

Han var domare i tidernas första folkmordsrättegång.
Han ansågs vara för otäck för filmen om Ronja Rövar-
dotter. Och han ansvarade för att lagen om offentlig 
anställning blev till, samtidigt som han satte 1 000
andra lagar i stupstocken.

– De flesta länder har problem med regelinflation.
Det bara öses på, säger Lennart Aspegren.

AV PETER JOHANSSON |  FOTO JONTE WENTZEL

RÄTTSCHEFEN
SOM  SKREV
HISTORIA

Lennart Aspegren
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PORTRÄTT  | LENNART ASPEGREN

↳

F
Med tiden hade jag lärt mig att om 
regeringen frågar, då säger man inte att
man vill ha något annat och roligare.’’

rån sommarhuset på Österlen följde Len-
nart Aspegren spänt omröstningen i FN:s general-
församling. Sex platser som domare skulle den här
våren – 1995 – tillsättas vid den nyinrättade inter-
nationella brottmålstribunalen för Rwanda, en ”sys-
ter” till Jugoslavientribunalen i Haag. Domarna skulle
handlägga mål om internationella brott, det vill
säga folkmord, brott mot mänskligheten och krigs-
förbrytelser. 

Lennart Aspegren var EU:s kandidat i processen. 
Ett krav på de sökande var att de skulle behärska

franska. 
Lennart Aspegren hade närmast varit rättschef i

Civildepartementet och domare i Försäkringsöver-
domstolen. Men hans språkkunskaper var väl
kända även bland de övriga departementens jurister. 

– Franska är mitt andra modersmål. Så justitie-
departementet frågade om jag skulle kunna ställa
upp. Med tiden hade jag lärt mig att om reger-
ingen frågar, då säger man inte att man vill ha
något annat och roligare. Utan man tar erbjudandet
och så gör man så gott man kan, säger Lennart
Aspegren.

Sverige lade fram hans namn. Snart slöt Frank-
rike och övriga EU-länder upp bakom kandidatu-
ren. Därefter anslöt sig hela västgruppen med
bland annat USA, Kanada och Japan.

Ursprungligen var tanken att Rwandatribunalen
skulle vara placerad i Kigali i Uganda. Av säker-
hetsskäl övergavs snart de planerna. Även Nairobi i
Kenya hade varit på tal, och ratats av samma skäl. 

– Då valde FN Arusha, en stad vid berget Kili-
manjaro i Tanzania. Ett ”vänligt” land, två timmars
flygresa från Rwanda.

Samtidigt behövde listan med tolv namn på
möjliga domare halveras. Tjänsterna var efter-
traktade, tribunalens domare fick samtidigt ställ-
ning som FN:s undergeneralsekreterare.

Generalförsamlingens 193 medlemsländer skulle
fälla avgörandet. 

Frågan började behandlas klockan 10 en förmid-
dag. Bland många delegater fanns ett starkt mot-
stånd mot att inkludera en europeisk domare. De
ville hellre se andra delar av världen represente-
rade.

Omröstningarna fortsatte under eftermiddagen,
och kvällen. 

Lennart Aspegren uppdaterades genom konti-
nuerliga rapporter via Utrikesdepartementet.

NAMN Lennart Aspegren
ÅLDER 85
FAMILJ Gift. Tre barn. 
Barnbarn.
SENAST LÄSTA BOK
”Sysslor”, som är skriven
av min son Jonas. Dess-
utom läser jag nästan
alltid ett par diktsam-
lingar av Kjell Espmark.
Det är en gammal kom-
pis. Vi läste en gång juri-
dik samtidigt, men han
hoppade av ganska
snart. Nu sitter han ju i
Svenska akademien.
SENAST SEDDA FILM
Den polska filmen ”Ida”.
På somrarna går jag 
sällan på bio, men på 
vintern blir det varje
vecka.
ALLVARLIGASTE 
BROTT DU BEGÅTT
Det begränsar sig nog till
fortkörning. 
AMNESTY
”Jag har varit med och
dragit igång Amnesty,
både i Sverige och inter-
nationellt.  När vi star-
tade i Stockholm så
fanns organisationen 
redan i London. Det fick
ju snabbt en explosions-
artad utveckling.” 
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– Det�blev�allt�mer�dramatiskt�timme�för�tim-
me.�Först�klockan�23�var�det�klart.�
Lennart�Aspegren�hade�till�slut�blivit�godkänd

som�en�av�tribunalens�domare.
– Då� hade� hela� generalförsamlingen� enbart

sysslat�med�detta�under�en�hel�och�väldigt�lång
arbetsdag.
– Jo,�de�hade�väl�lite�matpauser�och�så�där.�Men

ändå.
När�kandidatprocessen�inleddes�hade�Lennart

Aspegren�börjat�läsa�på�om�konflikten�– och�folk-
mordet�– i�Rwanda.� Interna�rapporter� från�FN,�
artiklar,�med�mera.�
– Jag�var�förberedd�på�att�det�skulle�vara�rus-

kigt,�minns�Lennart�Aspegren.
– Men�det�var�mycket�värre�än�så.�Mycket�värre

än�jag�hade�kunnat�tänka�mig.

Lennart Aspegren funderade�ursprungligen
på�att�bli�läkare.
– Men�jag�tyckte�att�det�var�svårt�med�ämnen

som�matematik,�och�fysik�och�kemi.��Jag�är�en
bokstavsmänniska.� Eftersom� jag� hade� lätt� för
språk�och�svenska�så�var�det�var�lika�bra�att�an-
passa�sig�och�välja�något�åt�det�hållet.�Och�juri-
styrket,�det�öppnar�många�dörrar.
Lennart�Aspegren�säger�att�han�alltid�haft�ett

internationellt�perspektiv.�Hans�föräldrar�träffa-
des�i�Berlin�på�1920-talet.�Hans�mamma�Suleika
var�av�kaldeiskt�ursprung.
– Hon�föddes�i�Tripoli�i�Libyen,�då�en�provins�i

Osmanska�riket.�Hennes�far�var�läkare,�expert�på

infektioner,�en�gång�elev�till�den�berömde�Louis
Pasteur�i�Frankrike.�Min�morfar�var�hälsovård-
sinspektör� för� hela� Nordafrika,� där� han� ledde
kampen�mot�en�koleraepidemi.�
– Det�här�låg�bakom�min�internationella�inrikt-

ning.��Jag�visste�att�jag�hade�släktingar�över�hela
världen,�att�jag�kunde�resa�runt�nästan�vart�som
helst�och�utan�vidare�få�bo�hos�dem.�Och�det�har
jag�sedan�också�gjort.
Efter�juristexamen�och�tingstjänstgöring�fick

Lennart�Aspegren�domartjänst�på�Svea�hovrätt.
1969�bytte�han�till�ett�jobb�på�finansdepartemen-
tet.
– Jag� har� egentligen� aldrig� sökt� något� jobb.

Redan�på�den�tiden�fungerade�det�så�att�departe-
ment,�företag�och�myndigheter�aktivt�letade�ta-
langer� bland� yngre� hovrättare.� Jag� fick� ett ↳

Lennart Aspegren arbetade vid tribunalen i Rwanda 
under drygt fyra år.
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’’
Jag var förberedd på att det
skulle vara ruskigt. Men det var
mycket värre än så. Mycket värre
än jag hade kunnat tänka mig.
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FOLKMORDET KOSTADE  800 000 MÄNNISKOR LIVET
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Folkmordet i Rwanda pågick från den 6 april 1994 till mitten av
juli samma år. Minst 800 000 människor antas ha bragts om li-
vet. Offren tillhörde minoritetsgruppen tutsier, men en del var
hutuer som motsatte sig folkmordet.  De ansvariga anses
främst ha varit hutuer, ledda av regeringspartiet MRND, och

hutunationalistiska milisgrupper som stöddes av ledande per-
soner inom regering och militär.

FN:s närvaro i landet var minimal, vilket i efterhand har lett
till hård kritik. ÄLLA: WIKIPEDIA
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Sedan 1948 hade det funnits en 
FN-konvention mot folkmord. Det 
här var första gången i rättshistorien 
som den över huvud taget tillämpades. 
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erbjudande om att flytta till kanslihuset. De frå-
gade, och då sa jag ja. 

– Efter hand blev jag rättschef och flyttades
mellan några olika departement. Finansdeparte-
mentet, civildepartementet, justitiedepartemen-
tet. Det var olika ansvarsområden, men arbets-
uppgifterna var för min del sig ganska lika över-
allt. Det gällde lagstiftningsarbete och interna-
tionella förhandlingar på den offentliga sektorns
område.

Finansdepartementet hade sedan länge styrts
av Gunnar Sträng.

– Man såg honom gå från jobbet sent på kvällen,
med jättetunga stora portföljer. Tidigt på morgo-
nen anlände han, alltid väl inläst när man skulle
föredra något.   

– Sträng hade väldigt goda förbindelser även
utanför sitt parti. Familjen Wallenberg, till exem-
pel. De var uppe då och då och hade antagligen gi-
vande samtal ihop.

Genom åren tjänstgjorde Lennart Aspegren
under en rad regeringar som opolitisk tjänsteman. 

Inom regeringskansliet ledde Lennart Aspeg-
ren lagstiftningsarbetet på en rad områden. 

Och som ordförande i regeringskansliets regel-
förändringsgrupp ansvarade han under 1970-talet
för ett stort reformarbete.

– När vi började fanns det sammanlagt ungefär
4 500 lagar och förordningar i statens författ-
ningssamling. Vi minskade vartefter ner det till 3
500. En del slog vi ihop eller förenklade. Andra
kunde helt enkelt slopas. 

– De flesta länder har problem med regelinfla-
tion. Det bara öses på. 

– En lag står ju kvar där, ända tills någon beha-
gar göra något åt den. 

För att minska mängden lagar använde sig regel-
förändringsgruppen av ett system som internt
kallades ”stupstocksmetoden”:

– Vi meddelade olika instanser att den eller den
lagen som vi fått ögonen på kommer att för-
svinna om ni inte protesterat före en viss dag.
Väldigt få gjorde det. I de fall så skedde så  rättade
vi oss efter protesterna. I alla andra fall försvann
lagen. I efterhand har ingen saknat dem.

Vilka liknande ”onödiga” lagar finns kvar än
idag?
– Det finns säkert mycket att göra i den bran-
schen. Det finns stora områden inom exempelvis

bostadslagstiftningen som är jätteinvecklade,
liksom inom skattelagstiftningen. Där är det
ständig press eftersom så många försöker slippa
undan att betala. Då hittar man på nya saker. Där-
för blir det efter hand på många sätt invecklat.

Lennart Aspegren ledde länge arbetet kring
arbetsrätt och andra frågor inom den offentliga
sektorn. Dessutom satt han under många år i Ar-
betsdomstolen som företrädare för staten som ar-
betsgivare. 

Vilken lag är du mest nöjd med?
– Mycket kring köp- och konkurrensfrågor tycker
jag gick rätt så bra.  

– Ett annat projekt som jag minns väl är lagen
om offentlig anställning. Där var förutsättning-
arna lite annorlunda. Den utformningen ansva-
rade jag för på egen hand.

’’
Sträng hade väldigt goda förbindelser
även utanför sitt parti. Familjen 
Wallenberg, till exempel.

↳

Gunnar Sträng, Sveriges finansminister mellan 12 september 1955
– 8 oktober 1976.
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’’
En del lagar och förordningar på
området verkade vara skrivna så att
det skulle vara så svårt att begripa
dem som möjligt. Det gav väl makt.
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Den nya lagstiftningen började utredas samti-
digt som den nya regeringsformen skulle träda i
kraft i mitten av 1970-talet. 

– En del lagar och förordningar på området ver-
kade vara skrivna så att det skulle vara så svårt att
begripa dem som möjligt.  Det gav väl makt. Jag
fick i uppdrag att försöka hitta något som var
enklare och bättre. Min tanke var att vi skulle ha
regler som stod sig bra och som de offentligan-
ställda själva kunde greppa. 

– Vi var tvungna att lägga oss i fas med de stora
arbetsrättsreformerna: medbestämmandelagen
och lagen om anställningsskydd. Syftet var att
komplettera den generella lagstiftningen med
lagregler som tillgodoser bestämda allmänintres-
sen som gör sig gällande vid utförandet av offent-
lig verksamhet och under arbetskonflikter. 

– Från en del håll fanns en misstro mot reformer
med speciallösningar. Det gällde att skapa ett bra
samtalsklimat.

Därför hade Lennart Aspegren ett tätt samar-
bete med både arbetsgivare och fackliga organisa-
tioner. 

– Vi sågs ofta, ibland varje vecka, och stämde
också fortlöpande av arbetet på telefon. Kommu-
nalarbetarna var oroliga till exempel. Men det
gick att komma överens även med dem. Till sist
kunde vi få fram en produkt som riksdagen enhäl-
ligt antog.

’’
SF tyckte senare att mina scener var för
vilda. Särskilt en, där Börje Ahlstedt 
låtsades slå mig i huvudet med sitt svärd.

↳

Från intern-
tidningen 
Klara-Posten.
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Vi är specialister på arbetsrätt

Erik Danhard�Andreas Edenman�Johan Linder�Tom Johansson�Sara Ejdeskog�Sofi Lissman
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Passion driven advice
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Jag spelade i min ungdom studentteater
i Stockholm. Jag var med som figurant i
flera av Svenska ords filmer. bovar och
banditer var det nästan genomgående.
Hans alfredson hade jag varit vän med
sedan vi var 15 - 16 år gamla i Helsing-
borg. tage danielsson lärde jag känna på
50-talet. 

i Ronja Rövardotter, till exempel,  var
jag borkarövare. mitt namn stod med på
affischerna. det var jag väldigt mallig för.
Jag medverkade i ett par häftiga scener.
Slogs, red och hade mig. 

en instruktör visade hur vi skulle slåss
utan att skada varandra. det gick bra
nästan hela tiden. diskuskastaren Ricky
bruch var med. Vid ett tillfälle lyfte han
en ganska lätt motspelare upp och ned.
Ricky tappade honom rakt mot en sten.
det hade förstås kunnat gå illa.  

Sf tyckte senare att mina scener var
för vilda. Särskilt en, där mattishöv-
dingen börje ahlstedt låtsades slå mig i

huvudet med sitt svärd. det fanns risk
för att åldersgränsen skulle bli för hög.
det hade Sf inte råd med, tydligen. där-
för strök de nästan alla scener som jag
var med i. 

astrid Lindgren tyckte att det där var

lite löjligt, ”barn älskar när man skräm-
mer upp dem lite”, sa hon.

det var alltid roligt att spela in film.
Välordnat och bra med måltider, trans-
porter. allting bara flyter och ger resul-
tat.”

SPELADE BOVAR OCH BANDITER I MÅNGA FILMER
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Vad är viktigast att tänka på när man skriver
lagar? 
– Att komma fram till vilka problem man vill lösa. En
lag går ut på att lösa ett problem, eller på att skapa
en inriktning som regering och riksdag vill ha. 

Mellan 1995 och 2000 bodde Lennart Aspe-
gren i Arusha. Trots att staden hade betraktas som
en relativt konfliktfri plats så var tillvaron vid
krigsförbrytartribunalen ingen fridfull tillvaro. 
– 200–300 från hutusidan drog runt på stan och

hade i uppdrag att försöka stoppa och mörda så
många som möjligt med kopplingar till tribuna-
len, säger Lennart Aspegren.
Hans vana att promenera till arbetet var inte

välkommen.

– Jag blev väldigt impopulär på det, det förut-
sattes att en FN-domare kördes omkring i bil.
I trädgården till hans hus vaktade hundar och

beväpnade män. Som eskort hade han två livvakter.
– Fast bara på vardagarna. På lördag och sön-

dag hade jag ingen livvakt över huvud taget. Ty-
piskt FN.
Lennart Aspegrens första mål vid tribunalen

tog ett och ett halvt år att behandla och avgöra.
– Det var mycket bevisfrågor. Dessutom var

det så att ingen tidigare någonsin blivit dömd för
brottet folkmord. Sedan 1948 hade det funnits en
FN-konvention mot folkmord men den hade varit
sovande i precis 50 år. Det här var första gången i
rättshistorien som den över huvud taget tilläm-
pades 

Först blev det inga beslut alls.
Och när de väl kom var de
vaga och undermåliga.’’
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Advokaten 
Magnus Johansson 

070-77 70 664
031-70 85 990 

magnus.johansson@advokatfirmansjs.se 
www.advokatfirmansjs.se

I domen tog tribunalen bland annat ett beslut
som inte varit självklart; att även sexuellt våld
kunde klassas som folkmord.  

– Vi kom fram till att begreppet folkmord också
kan rymma våldtäkt. Vi motiverade oss väldigt ut-
förligt. Våldtäkt är ett mycket effektivt vapen i
väpnade konflikter. Det förnedrar inte bara kvin-
nan utan hela hennes omgivning. Det här har ju
kommit i dagen ännu mer på senare år, bland
annat genom IS terror, men det har pågått länge,
länge och på en rad platser i världen. 

Vad var de första du hörde i Arusha som fick dig
förstå att du inte anat vidden av folkmordet?
– När jag vecka ut och vecka in fick höra detalje-
rade skildringar av hur människor slaktats och
hackats sönder. Hur småflickor våldtagits och
sedan levande begravts i latriner. Hur granne
dödat granne. Hur skolpojkarna värvades. På
morgnarna fick de narkotika och öl i stället för att
gå i skolan. Sedan skickades de ut för att ”arbeta”,
termen var just arbete. Det bestod i att de skulle
döda så många som möjligt av de av sina grannar
som tillhörde en annan folkgrupp. Så kom de hem
klockan fem på kvällen till mamma och pappa och
satte sig och åt middag som vanligt. Nästa mor-
gon fortsatte det likadant.

– Närmare en miljon dödades under folkmordet.
Ytterligare en - två miljoner deltog i det. Innebör-
den av det hade jag inte kunnat förbereda mig på.

– Orsaken till konflikten var inte stamstrider
utan en kamp om politisk makt och pengar. Det
gällde aldrig något annat.  De som ledde det hela
använde sig av modeller som de kopierat från na-
zisterna. De har själv medgett att de studerade Go-
ebbels metoder och gjorde om dem efter
afrikanska förutsättningar. Parader, musik och ra-
diopropaganda var viktiga inslag. I stället för gas-
kammare så beväpnades civila med jordbruks-
redskap, machete och hötjugor. Det var med så-
dana vapen som folkmordet genomfördes. 

I ett av Lennart Aspegrens mål vid tribuna-
len vittnade Roméo Dallaire, en kanadensisk ge-
neral som var chef över FN:s militära insatser i
konflikten.

– Han kom in i rättssalen åtföljd av en serie
tungt beväpnade kanadensiska soldater. Han satt
sedan under rättegången i flera dagar mittemot
oss domare, alldeles nära. Salen var fullsatt, men
åhörarna och pressen fanns bakom honom med
skottsäkert glas emellan. Dallaires röst var stadig,
men nedför kinderna strömmade tårarna när han
berättade. Bara vi domare märkte det, för det hör-
des inte på rösten. 

I sin bok ”Att skaka hand med djävulen” tog
Roméo Dallaire några år senare på sig ett stort an-
svar för att han inte kunnat lösa konflikten och
rädda liv under folkmordet.

– Dallaire var utan tvivel en både skicklig och
omdömesgill befälhavare. Men ingen inom FN
lyssnade på honom, säger Lennart Aspegren ↳
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För att summera varför folkmordet inte för-
hindrades eller stoppades använder Lennart
Aspegren en formulering från tidigare statsmi-
nistern Ingvar Carlsson, som utrett frågan åt
FN: En brist på politisk vilja från medlemssta-
terna.
– Till största delen berodde det i vanlig ord-

ning på motsättningar inom Säkerhetsrådet.
Framför allt USA ville inte ingripa. De ville
undvika samma situation som i Somalia ett par
år tidigare, då CNN spred bilder där en ameri-
kansk soldat släpades på gatorna av folkmas-
sor.
– USA fick stöd av både Storbritannien och

Frankrike. De tre stod på ena sidan, resten på
den andra. Det innebar att det inte kunde bli
tillräckligt starka och bra beslut. Först blev det
inga beslut alls. Och när de väl kom var de vaga
och undermåliga. Dåligt skrivna, dimmiga,
utan tillräcklig stringens, svåra att tillämpa
och omsätta i verkligheten. Bristande resurser
sattes dessutom till.  
– Allt var över huvud taget

otroligt misskött från FN:s
sida. Vi i Sverige är inga-
lunda skuldfria. Vi skickade
inte ner några trupper för
att hejda folkmordet 1994.
Varför inte det?

Idag är Rwanda en relativt välmående na-
tion. Finansiellt beskrivs nationen som en av
Afrikas ”tigerekonomier”.

– President Kagames strävan är att det
inte ska finnas hutuer och tutsier, alla ska
vara rwandier. Och det görs en massa bra
saker, det byggs och investeras i infra-
struktur. Men när det röstas får presiden-
ten över 90 procent av rösterna. Det känns

ju inte särskilt övertygande.
Påminnelserna om folkmordet är ständiga. 
– Många av kvinnorna har fött barn som re-

sultat av våldtäkterna. Många har smittats
med hiv. En avsikt med våldtäkterna var just
att smitta.  En våldtäkt anses inte vara förö-
varens fel utan kvinnans. När de födde barn
där pappan var fienden så vill ingen längre
veta av dem.

Romeo Dallaire  i uniform 1998.
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Lennart Aspegren är kritisk till hur en del väst-
liga hjälparbetare har propagerat för individuell
försoning. 

– Det är förödande skadligt för de överlevande. 
– När en överlevande kvinna efter folkmordet

kommer tillbaka till sitt hus så bor fienden redan
där. Hon är utlämnad till att bo i ett tält utanför. Då
kan hon bli uppmanad att knacka på dörren och
försonas och förlåta. 

– Tusentals kvinnor är mentalt så skadade att
de inte kan röra på sig längre.  Den här pressen, att
de måste försonas och förlåta, gör allting ännu
värre. För dem är förlåtelse svår att ge. Och förö-
varna förstår inte, de vill inte ha den. De tycker att
de har gjort något bra. 

– Jag har i många år i stället talat för kollektiv

försoning. Att hutuer och tutsier ska kunna leva
sida vid sida utan att vilja döda varandra. 

Under stor del av 2000-talet har Lennart
Aspegren fortsatt att arbeta för FN, som förelä-
sare och konsult, till exempel i frågor internatio-
nell humanitär rätt. Det har bland annat gällt
konflikten mellan Israel och Palestina i Gaza. 

Lagen om offentlig anställning har han inte
släppt helt. 

– Dess verklighet är starkt föränderlig och ofta
diskuterad. Den har mer och mer förskjutits över
till civilrätten. En del saker har blivit sig mer lika
över hela arbetsmarknaden, både den privata och
offentliga. 

– Men i stort sett har den där lagen stått sig
sedan jag lämnade den.                                                    l

På regeringskansliet sysslade jag en del med språkfrågor. Jag var med och gav ut en liten handbok som heter
Myndigheternas skrivregler. Tanken var att hjälpa anställda i stat och kommun att uttrycka sig så att man kan
förstå vad de menar utan att behöva läsa om en mening flera gånger.  Den kom 2014 ut i sin sjunde upplaga. Och
har nyligen kallats oumbärlig. 

Det fanns en viss tendens att man tror att en myndighet måste uttrycka sig väldigt högtravande. På så kal-
lad kanslisvenska. Vi betonade i stället begripligheten som det viktiga. Vi utformade mallar och propagerade
för att myndigheter helt enkelt skulle uttrycka sig klarare.  Intresset var väl lite trögt till en början, men sen fick
det bra effekt”

Dallaires röst var stadig, men nedför
kinderna strömmade tårarna när han 
berättade. Bara vi domare märkte det, 
för det hördes inte på rösten.’’

LÄRDE  MYNDIGHETER  UTTRYCKA  SIG
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Ny klarhet om grund-
läggande principer

KOMMENTAR

ARTIKELN HAR TIDIGARE PUBLICERATS I  BLENDOW LEXNOVA

www.lexnova.se

Erik Danhard skriver om kol-
lektivavtal och de kollektivav-
talsrättsliga grundprinciperna.
I kommentaren konstateras
bland annat att dessa grund-
principer har förtydligats på
senare tid, genom ett antal 
avgöranden från Arbetsdom-
stolen.

ERIK DANHARD   |   Advokat och delägare vid Hamilton. Expert inom arbetsrätt, tvistelösning och riskhantering.

änge var den svenska arbetsrätten
baserad helt och hållet på kollektivavtal
och kollektivavtalsrättsliga principer.
Under denna tid kom Arbetsdomstolen att i
sin rättspraxis befästa och utveckla princi-
per avseende kollektivavtalet, som sedan
kom att bli grundprinciper för hela arbets-

rätten. Dessa grundprinciper äger fort-
farande giltighet, men har förtydligats på senare
tid.

Kollektivavtalsrättsliga principer 
Som exempel på betydelsefulla principer i Arbets-
domstolens rättspraxis kan nämnas:

– principen om arbetsgivarens fria beslutsrätt
(AD 1933 nr 159)

I
↳

98_103_Kommentar_Danard  2016-09-20  14.52  Sida 98



L E G A L L Y  Y O U R S  |  4  |  2 0 1 6  |  99

FO
TO

:  
JA

N
ER

IK
 H

EN
RI

KS
SO

N
 / 

TT

MAN KAN DOCK INTE KOMMA BORT FRÅN 
ATT KOLLEKTIVAVTALET ALLTJÄMT HAR EN
MYCKET UTBREDD TILLÄMPNING OCH ÄR DET
LEDANDE REGLERINGSINSTRUMENTET NÄR
DET GÄLLER LÖN OCH ANDRA FÖRMÅNER 
TILL ARBETSTAGARE.’’
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– principen om kollektivavtalets vida tillämp-
ningsområde och därmed en vidsträckt arbetsskyl-
dighet för arbetstagare (AD 1929 nr 29)

– principen om kollektivavtalets tillämplighet
för även arbetstagare som inte är medlemmar i den
avtalsslutande fackliga organisationen, så kallade
utomstående arbetstagare (AD 1977 nr 49 och AD
1990 nr 33)

– Bastubadarprincipen, omfattande en saklig-
hetsprövning vid särskilt ingripande omplacer-
ingar (AD 1978 nr 89)

Sedan länge har arbetsrätten lämnat kollekti-
vavtalet som främsta regleringsinstrument. Nu-
mera uttrycks en rad principer istället i lagar och
allt oftare i lagar som implementerar EU-direktiv.
Vidare kan man skönja en utveckling där vill-
korsfrågor i större utsträckning regleras i endast
de enskilda anställningsavtalen. Man kan dock inte
komma bort från att kollektivavtalet alltjämt har
en mycket utbredd tillämpning och är det ledande
regleringsinstrumentet när det gäller lön och
andra förmåner till arbetstagare.

Vad som nu sagts betyder att de i många fall
gamla kollektivavtalsrättsliga principerna fortfa-
rande är vägledande samt att principerna därtill
alltså har en stor praktisk betydelse. Det är intres-
sant att mot denna bakgrund slå fast att de gamla
kollektivavtalsrättsliga principerna genom några
domar av senare datum faktiskt har nyanserats och
förtydligats. Till detta kan läggas att en viss teore-
tisk förklaringsmodell i det närmaste kan dödför-
klaras.

Den dubbla konstruktionen
Den svenska kollektivavtalsmodellen innebär att
ett kollektivavtal inte endast gäller mellan de or-
ganisationer som har träffat det. Genom 26 och 27
§§ medbestämmandelagen får kollektivavtalet
även tillämplighet direkt mellan enskilda arbetsgi-
vare och arbetstagare. Att kollektivavtalet gäller
såväl mellan organisationerna som mellan enskilda
arbetsgivare och arbetstagare har ofta kommit att
kallas ”den dubbla konstruktionen”. Kollektivavta-
let lever så att säga ett liv på olika nivåer.

Argumentationen kring ”den dubbla konstruk-
tionen” – och kanske särskilt med koppling till
utomstående arbetstagare – har i många fall förts
till ytterlighetspositioner. Enligt argumentationen
skulle kollektivavtalet ge innehåll åt de enskilda
anställningsavtalen med full kontraktuell verkan.
Synsättet har sagts innebära att om ett kollekti-
vavtal ändras, får ändringen inte genomslag för en
utomstående arbetstagare (se argumentationen i
AD 1990 nr 33). Den utomstående arbetstagaren
omfattas ju enligt 26 § medbestämmandelagen
inte direkt av ett nytt kollektivavtal, varför det
äldre villkoret fortfarande skulle leva kvar i en
sådan arbetstagares enskilda anställningsavtal. 

På motsvarande sätt har det argumenterats att i
det fall ett kollektivavtal upphör att gälla, lever
kollektivavtalsvillkoret fortfarande kvar i de en-
skilda anställningsavtalen. En uppsägning av ett

kollektivavtal skulle därmed inte innebära att an-
ställningsvillkoret skulle försvinna. Villkoret
skulle visserligen upphöra som ett kollektivavtalat
villkor men skulle – enligt principen om kollekti-
vavtalets efterverkan – ”leva kvar” i det enskilda
anställningsavtalet.

Det finns med anledning av några domar av se-
nare datum skäl att konstatera att ”den dubbla kon-
struktionen” inte har sådana verkningar som har
påståtts i argumentationen.

Konditordomen – AD 2014 nr 31
I AD 2014 nr 31 gällde den situationen att ett före-
tag hade varit bundet av kollektivavtal. Därefter
upphörde kollektivavtalsbundenheten. Företaget

Arbetsdomstolen.
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hade aldrig tillämpat kollektivavtalets regler om
övertidsersättning och obekvämlighetstillägg. Fö-
retaget hade alltså tillämpat kollektivavtalet fel-
aktigt. En arbetstagare hade arbetat under den tid
kollektivavtal varit gällande och skulle med en
korrekt tillämpning av kollektivavtalet ha varit be-
rättigad till lönetilläggen. Arbetstagaren var under
denna tid inte medlem i den avtalsslutande fack-
liga organisationen och hade därför inte till följd
av 26 och 27 §§ medbestämmandelagen rätt till de
berörda tilläggen. Hade arbetstagaren på någon
annan rättslig grund rätt till tilläggen enligt kol-
lektivavtalet? 

Arbetsdomstolen konstaterade följande. Den av-
talsrättsliga modellen är att det tillämpliga kol-

lektivavtalet i kraft av bruk och sed på arbetsplat-
sen fyller ut en utomstående arbetstagares an-
ställningsavtal. Anställningsavtalet hämtar alltså
sitt innehåll från det vid varje tidpunkt gällande
kollektivavtalet. Om kollektivavtalet aldrig har
tillämpats på den ifrågavarande arbetsplatsen får
kollektivavtalets bestämmelser inte en sådan ut-
fyllande verkan i det enskilda anställningsavtalet.
Arbetstagaren har därför inte haft rätt till övertid-
sersättning eller obekvämlighetstillägg enligt kol-
lektivavtalets regler.

Tidningsdomen – AD 2015 nr 42
Situationen i AD 2015 nr 42 var följande. Vid ett
tidningsföretag hade arbetsgivaren och fackklub-
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ben åren 1979 och 1986 träffat lokala kollektivav-
tal om lönerevision. I samma lokala kollektivavtal
hade parterna fört in regler om lediga dagar för ar-
betstagarna. Mellan parterna gällde ett centralt
branschkollektivavtal. Arbetsgivaren sade 25 år se-
nare upp de lokala kollektivavtalen och nekade dä-
refter sex arbetstagare att få ut ledighetsdagar. I
målet prövades vilken karaktär de lokala kollekti-
vavtalen om lönerevision och om ledighetsdagar
hade. Frågan var om det överhuvudtaget var möj-
ligt att säga upp de lokala kollektivavtalen och vi-
dare om regleringen av ledighetsdagar fortfarande
skulle tillämpas till följd av principen om efterver-
kan i de enskilda anställningsavtalen. 

Arbetsdomstolen konstaterade att den pott som
hade stått till de lokala parternas förfogande i kraft
av regleringen i det centrala branschkollektivav-
talet hade i sin helhet lagts ut genom de aktuella
lokala lönerevisionsöverenskommelserna. Regler-
ingen av rätten till lediga dagar omfattades där-
med inte av den
centrala regleringen,
utan endast av det lo-
kala kollektivavtalet.
”De löner som medar-
betarna erhållit som ett
resultat av löneöverens-
kommelserna har gällt
till dess annat avtalats,
det vill säga i praktiken
till nästa lönerevision.
Enligt Arbetsdomsto-
lens mening har därmed
lönerevisionsbestäm-
melserna från åren 1979 och 1986 såvitt avser de
kontanta ersättningarna spelat ut sin roll när dessa
ersatts av nya löneöverenskommelser.” Den åter-
stående delen i det lokala kollektivavtalet – regler-
ingen av ledighetsdagar – har inte varit begränsad
i tiden. Villkoren har fortsatt att tillämpas och har
gällt tillsvidare. Regleringen av ledighetsdagar var
i kraft när uppsägningen skedde. Den kollektivav-
talade överenskommelsen om ledighetsdagar har
upphört att gälla till följd av tidningsföretagets
uppsägning.

När det gällde frågan om kollektivavtalets efter-
verkan i de enskilda anställningsavtalen gjorde Ar-
betsdomstolen följande bedömning.

”Kollektivavtalet sägs i vissa situationer ha ef-
terverkan. Det är då emellertid frågan om situa-
tioner där det i frågan saknas reglering i något

mellan parterna gällande kollektivavtal, dvs. när
det inte finns någon underliggande norm som kan
tillämpas istället för det uppsagda kollektivavtalets
bestämmelser […].”. I det aktuella fallet har det fun-
nits en reglering i form av särskilda kompensationsle-
dighetsdagar i det centrala branschkollektivavtalet.
Dessa bestämmelser har kunnat tillämpas istället för
det lokala kollektivavtalets bestämmelser. Det före-
ligger inte något utrymme för att tillämpa principen
om kollektivavtalets efterverkan.

Kollektivavtalsprincip 
eller kontraktuell princip
Konditordomen klargör att principen om kollekti-
vavtalets tillämplighet för utomstående arbetsta-
gare, inte är specifikt kollektivavtalsrättslig.
Tankegången är att de enskilda anställningsavta-
len till följd av bruk och sed fylls ut av dispositiva
rättsregler. Det är samma tankemönster som åter-
kommer i exempelvis 1 § avtalslagen och 3 §

köplagen. En sådan ut-
fyllande verkan förut-
sätter just att det finns
ett bruk – dvs. att be-
stämmelserna har
tillämpats. Det rör sig
alltså inte om någon
regel av offentligrätts-
lig karaktär, som har
tillämplighet främst
med stöd av argument
som ordning och reda
på arbetsmarknaden.
Det rör sig istället om

sedvanlig kontraktsrätt.

Efterverkan är ett rent undantag
När det gäller Tidningsdomen bekräftar den ett nu-
mera stadigt synsätt. AD har i en rad avgöranden
(AD 1988 nr 145 gällande biltillägg, AD 1998 nr 33
gällande arbetstid, AD 2000 nr 46 gällande lön och
AD 2005 nr 121 gällande anställningsgaranti)
kommit till slutsatsen att principen om ett kollek-
tivavtals efterverkan inte är någon huvudregel.
Principen är tillämplig först om det helt saknas
någon annan regel som kan tillämpas.

Den bedömningen bör därtill genast göras att
det krävs att det faktiskt måste finnas en reglering;
alltså att anställningsavtalet i annat fall skulle bli
ofullständigt. Det rör sig därmed om situationer
där det enligt kontraktsrättsliga principer måste

DET FINNS MED ANLEDNING AV NÅGRA DOMAR
AV SENARE DATUM SKÄL ATT KONSTATERA ATT
”DEN DUBBLA KONSTRUKTIONEN” INTE HAR SÅ-
DANA VERKNINGAR SOM HAR PÅSTÅTTS I ARGU-
MENTATIONEN.’’

FO
TO

: C
LA

U
D

IO
 B

RE
SC

IA
N

I /
 T

T

98_103_Kommentar_Danard  2016-09-20  14.55  Sida 102



L E G A L L Y  Y O U R S  |  4  |  2 0 1 6  |  103

finnas en reglering. De områden där det i ett en-
skilt anställningsavtal måste finnas en reglering
är lön och – får det bedömas – arbetsåtagandets
tidsmässiga omfattning.

När det gäller Tidningsdomen kan man uttrycka
tveksamhet om den underliggande norm som Ar-
betsdomstolen menade var tillämplig, nämligen
regler om kompensationsledighetsdagar i det cen-
trala branschkollektivavtalet. Hade situationen då
blivit en annan om det centrala branschkollekti-
vavtalet inte hade innehållit regler om kompensa-
tionsledighetsdagar? Det är knappast troligt. 

Ett mer naturlig och näraliggande resonemang
från Arbetsdomstolens sida hade varit att direkt
ange att det finns en underliggande kontrakts-
rättslig och kollektivavtalsrättslig norm som om-
fattar att arbetstagare har arbetsplikt avseende
sådan tid för vilken lön betalas. 

Ett sådant resonemang hade bättre samspelat
med Arbetsdomstolens ställningstagande i AD
2005 nr 121 gällande regler i ett kollektivavtal om
en anställningsgaranti. I målet fann Arbetsdom-
stolen att den kollektivavtalade anställningsga-
rantin saknade betydelse efter att kollektivavtalet
hade upphört att gälla, eftersom det i anställ-
ningsskyddslagen finns principer av motsatt inne-
börd; dvs. att arbetsgivaren i särskilda situationer
kan säga upp ett anställningsavtal.

Principer för kollektivavtalets 
giltighetstid
Även när det gäller lönerevisionsöverenskommel-
sen innefattar Tidningsdomen intressanta och
klargörande principer. Den allmänna principen är
att avtal gäller tillsvidare eller för viss tid – så
också beträffande kollektivavtal. På motsvarande
sätt gäller den allmänna kontraktuella regeln att
ett avtal inte – utan särskilt stöd i avtalet – kan
sägas upp endast i vissa delar (AD 1978 nr 8). Ett
kollektivavtal kan enligt huvudregeln sägas upp
endast i sin helhet eller inte alls.

Det har länge varit oklart hur man ska se på ett
lokalt kollektivavtal om lönerevision – generellt
sett och särskilt om det i kollektivavtalet även
finns regler om andra villkor. Gäller en sådan lö-
nerevisionsöverenskommelse i sin helhet tillsvi-
dare eller för viss tid? Och om överenskommelsen
om lönerevision skulle gälla för endast viss tid,
skulle de sidoöverenskommelser om andra villkor
som finns i en sådan lönerevisionsöverenskom-
melse upphöra vid lönerevisionsperiodens ut-

gång? Eller ska man betrakta kollektivavtalet som
delat på sådant sätt att överenskommelsen om re-
videring av löner gäller för viss tid, men att avtalet
i övriga delar gäller tillsvidare?

Arbetsdomstolens ställningstagande innebär att
åtaganden i ett och samma kollektivavtal hade
olika karaktär och därmed giltighetsmässigt skulle
behandlas på olika sätt. Man bör bara tillägga att
detta ställningstagande givetvis handlar om att
tolka just det berörda kollektivavtalet. Utgången
kan bli en annan beträffande ett annat lokalt kol-
lektivavtal som innehåller andra skrivningar al-
ternativt har tillämpats på annat sätt. Vad som är
värdefullt för framtiden är att Arbetsdomstolen i
sin rättsbildning tillämpar sedvanliga kontraktu-
ella principer. Då bör genast det tillägget göras att
frågan blir mer komplex och mer utpräglat kollek-
tivavtalsrättslig om ett centralt branschkollekti-
vavtals regler om löneskydd skulle ha betydelse
(se AD 1984 nr 32).

Slutord – gränserna för 
”den dubbla konstruktionen”
De berörda domarna är ett tydligt uttryck för att
kollektivavtalsrätten – i de delar som inte följer di-
rekt av lag – väsentligen är kontraktsrätt. I för-
längningen ligger på ett tydligt sätt att
förklaringsmodellen ”den dubbla konstruktionen”
har sina begränsningar. ”Den dubbla konstruktio-
nen” är till viss del kollektivavtalsrättslig och di-
rekt reglerad i 26 § medbestämmandelagen. Denna
princip om bindande verkan är begränsad till tid
under vilken kollektivavtalet faktiskt gäller. Vid
sidan härav träder den allmänna kontraktsrätten
in och dess principer för utfyllnad. Om ett kollekti-
vavtal har gällt men därefter har upphört, ska sva-
ret på vad som händer därefter sökas i den
allmänna kontraktsrätten.

Det kan här slutligen läggas till att utgången i
domarna och begränsningarna i teorin kring ”den
dubbla konstruktionen” har stor praktisk betydelse.
Arbetsdomstolens ställningstaganden har föran-
lett lagförslag gällande utstationerade arbetstaga-
res rättigheter (SOU 2015:13 och 2015:83). Den
bedömningen har gjorts att det finns ett behov att
tillföra lagstiftningen en uttrycklig regel om att
utstationerade arbetstagare ska ha rätt till förmå-
ner enligt ett träffat kollektivavtal – även om de
inte är medlemmar i den avtalsslutande fackliga
organisationen. 

I FÖRLÄNGNINGEN LIGGER PÅ ETT TYDLIGT
SÄTT ATT FÖRKLARINGSMODELLEN ”DEN
DUBBLA KONSTRUKTIONEN” HAR SINA BE-
GRÄNSNINGAR. ’’
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rbetsmiljöverket har beslutat om nya fö-
reskrifter om det som kallas organisatorisk
och social arbetsmiljö (AFS 2015:4). Dessa
uttryck avser att beskriva dels hur arbe-
tet är organiserat sett från den enskilde
arbetstagarens utgångspunkt, dels hur
det sociala samspelet på en arbetsp-

lats påverkar människor. I organi-
satorisk arbetsmiljö ingår ledning, styrning,
kommunikation, delaktighet, handlingsutrymme,
fördelning av arbetsuppgifter, krav, resurser och
ansvar. Den sociala arbetsmiljön inkluderar soci-
alt samspel, samarbete och socialt stöd från chefer
och kolleger.

En del i det systematiska
arbetsmiljöarbetet
Det är egentligen självklart att det systematiska ar-
betsmiljöarbetet ska handla om såväl fysiska som
psykiska och sociala arbetsmiljöfrågor. Arbetsmil-
jöverket ”påminner” dock arbetsgivare om den
saken i de nya föreskrifterna om organisatorisk och
social arbetsmiljö. Det sagda innebär alltså att ar-
betsgivare i formuleringen av mål och policy för
arbetsmiljöarbetet måste beakta också det som kan
sägas omfattas av begreppet psykosocial arbet-
smiljö. Detsamma gäller lika självklart när arbets-
givare genomför riskanalyser av arbetsmiljön och
gör upp handlingsplaner för arbetsmiljöarbetet.

I de nya föreskrifterna påpekas särskilt att ar-
betsgivare ska formulera mål för den organisato-
riska och sociala arbetsmiljön. Dessa mål ska syfta
till att främja hälsa och motverka ohälsa inom
dessa områden. I och med att mål ska formuleras,
är det också klart att arbetsgivaren måste ha en
tydlig strategi hur dessa mål ska uppnås.

I praktiken handlar detta särskilda påpekande
(om mål för den organisatoriska och sociala arbet-
smiljön) om att arbetsgivare måhända inte i första
hand uppfattar exempelvis frågor om arbetsupp-
gifternas innehåll och krav på resultat/ ansvar i ar-
betet som arbetsmiljöfrågor. Av den anledningen
är det viktigt att ledningen ser att så är fallet och
att man diskuterar kring dessa frågor också från ar-
betsmiljösynpunkt.

Tre frågeområden
Utöver dessa ovannämnda allmänna uttryck för ar-
bete med organisatorisk och social arbetsmiljö re-
glerar de nya föreskrifterna om organisatorisk och
social arbetsmiljö tre särskilda frågeområden,

nämligen ohälsosam arbetsbelastning, arbetsti-
dens förläggning och kränkande särbehandling.

Med ohälsosam arbetsbelastning avses att kra-
ven i arbetet mer än tillfälligt överskrider de re-
surser som arbetstagaren har till sitt förfogande.

Att arbetstidens förläggning kan medföra ohälsa
har lagstiftaren varit medveten om alltsedan 1881
års förordning om ”minderårigas användande i ar-
bete vid fabrik och i hantverk”. Arbetstidslagstift-
ningen och arbetarskyddslagstiftningen har i mer
än hundra år gemensamt reglerat skydd mot uttag
av alltför mycket arbetstid och garantier avseende
utrymme för vila och återhämtning. Idag kan ar-
betstidslagen (och särskilt dess EU-regler) sägas
reglera den yttersta gränsen för arbetstiden. Däre-
mot anger inte arbetstidslagen hur arbetsgivaren
ska beakta arbetstidens förläggning i sitt arbet-
smiljöarbete.

Begreppet kränkande särbehandling står för
handlingar som riktas mot någon på ett kränkande
sätt och som kan medföra ohälsa eller utanförskap
på arbetsplatsen. Det förtjänar att på den här punk-
ten notera att kränkningsbegreppet har diskuterats
och definierats i två andra arbetsrättsliga sam-
manhang.

I diskrimineringslagen regleras ett skydd mot
kränkningar och trakasserier som har samband
med diskrimineringsfaktor eller som utgör sexu-
ella trakasserier. Vid tillämpningen av lagen om
anställningsskydd har Arbetsdomstolen markerat
att vissa beteenden är kränkande i sig, till exempel
utövat våld eller hot om våld. Domstolen har också
konstaterat att ett ”oönskat närmande” utgör en
kränkning av den utsatta arbetstagarens värdighet
(se AD 2014 nr 90).

Särskilt kunskapskrav
Föreskrifterna om organisatorisk och social arbet-
smiljö innehåller en regel som ställer ett särskilt
krav på arbetsgivare vad gäller chefers och arbets-
ledares kunskaper. I reglerna om systematiskt ar-
betsmiljöarbete anges i allmänna ordalag att
arbetsgivare ska se till att chefer och arbetsledare
har de kunskaper som han eller hon behöver för att
sköta sina arbetsmiljöarbetsuppgifter. Den nya re-
geln med ett särskilt kunskapskrav anger att ar-
betsgivare ska se till att chefer och arbetsledare har
de kunskaper som behövs för att förebygga och
hantera ohälsosam arbetsbelastning och krän-
kande särbehandling.

Regeln styr naturligtvis inte hur arbetsgivare

’’
I DE NYA FÖRESKRIFTERNA PÅPEKAS SÄRSKILT
ATT ARBETSGIVARE SKA FORMULERA MÅL FÖR
DEN ORGANISATORISKA OCH SOCIALA 
ARBETSMILJÖN. DESSA MÅL SKA SYFTA TILL
ATT FRÄMJA HÄLSA OCH MOTVERKA OHÄLSA
INOM DESSA OMRÅDEN.

A
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ska åstadkomma att de personer som företräder ar-
betsgivaren i arbetsmiljöhänseende ska få erfor-
derlig kompetens i dessa frågor. I praktiken kan
dock noteras att kompetens i dessa (liksom i alla
andra) arbetsmiljösammanhang handlar om flera
olika saker.

För det första handlar kompetens om att förstå
vad som menas med ohälsosam arbetsbelastning
och kränkande särbehandling. Det torde därför
vara nödvändigt att beskriva begreppen i konkret
exempelform; vad har vi/har vi haft för exempel på
ohälsosam arbetsbelastning och/eller kränkande
särbehandling?

För det andra innebär kravet på kompetens att
chefer och arbetsledare ska förstå sina roller och
sina arbetsuppgifter i dessa sammanhang; vad krä-
ver de nya reglerna att vi praktiskt gör i syfte att före-
bygga och hantera ohälsosam arbetsbelastning
eller kränkande särbehandling?

För det tredje handlar kompetens också om
förutsättningar och möjligheter att omsätta kun-
skaper i den praktiska verkligheten.

Ohälsosam arbetsbelastning
Föreskrifterna om organisatorisk och social arbet-
smiljö uttrycker att arbetsgivaren ska se till att de
arbetsuppgifter och befogenheter som tilldelas ar-
betstagaren inte ger upphov till ohälsosam arbets-
belastning, det vill säga att kraven mer än till-
fälligt överskrider resurserna.

Utifrån detta allmänna krav anger de nya reg-
lerna fem olika punkter, som typiskt sett kan med-
föra en ohälsosam arbetsbelastning. Arbetsgivaren
ska således se till att arbetstagarna känner till vilka
arbetsuppgifter som ska utföras, vilket resultat
som ska uppnås med arbetet, om det finns
särskilda sätt som arbetet ska utföras på och i så
fall hur, vilka arbetsuppgifter som ska prioriteras
och vem arbetstagarna kan vända sig till för att få
hjälp och stöd i arbetet.

De angivna punkterna blir en ”checklista” som
alla arbetsgivare ska använda sig av för att und-
vika onödiga krav och belastningar på arbetsta-
garna. Saken kan med andra ord uttryckas på det
sättet att, om det råder oklarhet ifråga om vad som
ska göras, vilket resultat som förväntas, vilka ar-
betsmetoder som ska användas, vad som ska prio-
riteras i arbetet och av vem stöd och hjälp kan fås i
arbetet, sådana oklarheter kan medföra en ohälso-
sam arbetsbelastning.

Beträffande arbetsuppgifter som i sig är starkt

psykiskt påfrestande anger en särskild regel i före-
skrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö
att arbetsgivaren ska vidta åtgärder för att mot-
verka att arbetstagare drabbas av ohälsa. Tydliga
exempel på starkt psykiskt påfrestande arbetsupp-
gifter kan vara arbete där arbetstagaren möter
människor i kris, ska fatta svåra beslut under press
eller utsätts för trauman. Åtgärder som i sådana
fall kan vara relevanta kan exempelvis handla om
tillgång till handledning, särskilda rutiner för att
hantera situationen eller speciella utbildningsin-
satser. ↳

’’
BEGREPPET KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING STÅR
FÖR HANDLINGAR SOM RIKTAS MOT NÅGON PÅ ETT
KRÄNKANDE SÄTT OCH SOM KAN MEDFÖRA OHÄLSA
ELLER UTANFÖRSKAP PÅ ARBETSPLATSEN.

FO
TO

: J
AN

ER
IK

 H
EN

RI
KS

SO
N

 / 
TT

104_108_Kommentar_Iseskog  2016-09-20  15.05  Sida 107



108 |  L E G A L L Y  Y O U R S  |  4  |  2 0 1 6

ARBETSRÄTT

Arbetstidens förläggning
Även beträffande arbetstidens förläggning inne-
håller föreskrifterna om organisatorisk och social
arbetsmiljö ett allmänt hållet krav om att arbets-
givare ska vidta de åtgärder som behövs för att
motverka att arbetstidens förläggning leder till
ohälsa.

Härutöver framhåller Arbetsmiljöverket i sina
allmänna råd ett antal exempel på förläggning av
arbetstider som kan medföra risk för ohälsa. Det
handlar om skiftarbete, nattarbete, delade ar-
betspass, stor omfattning på övertidsarbete, långa
arbetspass och ”långtgående möjligheter att utföra
arbetet på olika tider och platser med förvänt-
ningar på att vara ständigt nåbar”.

Det är framför allt den sistnämnda punkten som
är intressant som en relativt ”ny” företeelse. I såväl
det gamla bondesamhället som i industrisamhället
var det möjligt att avgränsa arbetet och reglera vila
i kvantitativa termer; 40-timmars arbetsvecka, 36
timmars sammanhängande veckovila, 11 timmars
sammanhängande dygnsvila och 5 veckors semes-
ter. I dagens arbetsliv, där kommunikationsmöj-
ligheterna är oändliga och kraven huvudsakligen
kognitiva (det så kallade K-samhället), kan en total
gränslöshet uppkomma i arbetstidshänseende.
Detta är en oerhört viktig och intressant arbet-
smiljöfråga. Ledordet är återhämtning; arbetsta-
garen måste ges möjlighet till återhämtning. I
annat fall inträffar – förr eller senare – en ohälso-
sam arbetsbelastning.

Kränkande särbehandling
Liksom nu gällande regelverk (AFS 1993:17 krän-
kande särbehandling) kräver föreskrifterna om or-
ganisatorisk och social arbetsmiljö att arbetsgivare
klargör att man inte accepterar kränkande särbe-
handling och vidtar de åtgärder som behövs för att
motverka förhållanden som kan ge upphov till
kränkande särbehandling.

För det praktiska arbetet med hanteringen av
kränkande särbehandling krävs att arbetsgivaren
har rutiner för hur kränkande särbehandling ska
hanteras. Dessa rutiner ska handla om vem som tar
emot information om att kränkande särbehandling
förekommer, vad som händer med informationen,
vad informationsmottagaren ska göra och hur och
var den som är utsatt snabbt kan få hjälp.

När en arbetsgivare får kännedom om att en ar-
betstagare upplever sig kränkt, ska arbetsgivaren

undersöka saken. De nya föreskrifterna reglerar
inte hur en sådan undersökning/utredning ska gå
till. Utifrån reglerna om systematiskt arbetsmiljö-
arbete kan dock noteras att en arbetsgivare alltid är
skyldig att utreda orsakerna till att en arbetstagare
råkar ut för ohälsa.

Frågan om mobbningsutredning har som bekant
diskuterats mycket, bland annat till följd av det så
kallade Krokomfallet. I praktisk sammanfattning
kan konstateras att en utredning om upplevd
kränkning handlar om att söka svar på frågan om
arbetstagaren har fog för sin upplevelse att han
eller hon har utsatts för kränkande särbehandling.
För att utredningsförfarandet ska anses uppfylla
arbetsmiljölagens krav, måste utredningen ge-
nomföras på ett sakligt sätt och av någon som kan
vara opartiskt och därmed ha förtroende hos be-
rörda personer.

Kravet på saklighet handlar naturligtvis om
kompetens men också om metod och genomfö-
rande. I de flesta fall torde saklighetskravet vara
en självklarhet för att kunna genomföra en me-
ningsfull utredning. Kravet på opartiskhet innebär
att det i många organisationer är nödvändigt att
anlita någon utomstående utredare. I den mån ar-
betsgivaren inte har någon intern person/funktion
som kan sägas vara opartisk, anvisar arbetsmiljö-
lagen att arbetsgivaren ska anlita företagshäl-
sovården eller annan motsvarande kompetens.

Sammanfattning
De nya föreskrifterna om organisatorisk och social
arbetsmiljö (AFS 2015:4) trädde i kraft den 31 mars
2016. Därmed måste alla arbetsgivare se till att be-
rörda chefer och arbetsledare får kompetens i dessa
frågor, att det systematiska arbetsmiljöarbetet
också i praktiken omfattar organisatorisk och so-
cial arbetsmiljö, att riskanalyser genomförs med
avseende på faktorer som kan orsaka ohälsosam ar-
betsbelastning, att ”det gränslösa” arbetet tillförs
en arbetsmiljöaspekt, att alla i verksamheten har
förstått att kränkande särbehandling inte accepte-
ras och vad kränkande särbehandling handlar om
samt att det finns rutiner för hantering av krän-
kande särbehandling.

I DE FLESTA FALL TORDE SAKLIGHETSKRAVET
VARA EN SJÄLVKLARHET FÖR ATT KUNNA 
GENOMFÖRA EN MENINGSFULL UTREDNING.’’
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