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SAMMANFATTNING 
 

 

 

 

Enligt 11 § MBL är arbetsgivaren skyldig att på eget initiativ kalla till förhandling innan 

han/hon fattar beslut i frågor som utgör viktigare förändring av hans/hennes verksamhet eller 

av arbets- eller anställningsförhållandena för arbetstagarna. Denna primära 

förhandlingsskyldighet gäller endast mot de kollektivavtalsslutande 

arbetstagarorganisationerna.  

 

Syftet med uppsatsen är dels att belysa den här primära förhandlingsskyldigheten och dels 

beskriva hur den kan tillämpas i praktiken. Frågeställningarna som behandlas är därför 

följande: Kan arbetsgivaren identifiera de frågor som hör hemma i 11 § MBL? Förhandlar 

arbetsgivaren enligt 11 § MBL? Finns det andra sätt att komma överens än genom 

förhandling? Är förhandlingsskyldigheten en nackdel eller är det en fördel att MBL finns för 

relationerna mellan parterna på arbetsmarknaden? För att kunna besvara dessa frågor ges först 

en teoretisk inblick i 11 § MBL medan en undersökning vidtogs på ett företag i syfte att 

studera den praktiska tillämpningen av nämnda lagrum.  

 

På företaget där undersökningen ägde rum har tillämpningen av arbetsgivarens primära 

förhandlingsskyldighet enligt 11 § MBL anpassats till verksamheten genom ett 

Utvecklingsavtal. Företaget ifråga har stående möten en gång i veckan där personalchefen, en 

personalkonsult och de fyra kollektivavtalsslutande arbetstagarorganisationerna är 

närvarande. På dessa mötens agenda står företagets verksamhets- och bemanningsfrågor. 

Syftet med 11 § MBL är att parterna ska verka för att nå gemensamma beslut och där tycker 

jag att det aktuella företaget har uppvisat ett väl fungerande arbetssätt. 

 

 

 

Nyckelord: arbetsrätt, medbestämmandelagen, primär förhandlingsskyldighet, 

medbestämmande, förhandlingar. 
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SUMMARY 
 

 

 

 

According to the 11th section in the Employment (Co-Determination in the Workplace) Act of 

1976 it’s the employer’s responsibility to on its own initiative order an investigation before he 

or she makes a decision regarding important changes of their activity or the work/employee 

relations for the employees. The primary right to the obligation to negotiate is reserved to the 

organisations which the employer has collective agreements with. 

 

The reason to write this essay is to make the reader aware of the obligation to negotiate and to 

describe how to make use in practice. The questions to be handled are the following: Can the 

employer identify the questions that are in the 11th section in the Employment (Co-

Determination in the Workplace) Act? Does the employer negotiate according to the section 

11? Are there other ways to reach an agreement than negotiations? Is the obligation to 

negotiate a negative or positive part of the relationships between the parties at the workplace? 

To seek answers to this questions a theoretic description presents the section 11 while an 

investigation was made at a company in purpose to study the mentioned law in practise. 

 

In the company where the investigation took place, has the application of employer’s primary 

obligation to negotiate according to the section 11 been adjusted to the company’s activity 

through an agreement of development. The company has meetings once a week there the head 

of staff, a consultant and representatives for the four organisations with which the employer 

has collective agreements are presents. In these meetings they are discussing the company’s 

activity- and staff matters. The purpose with the section 11 is that the different parts will work 

for reaching common decisions and I believe that this company has shown a very working 

way to do this.  
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1. INLEDNING  
 

 

 

 

 

Tanken med MBL är att arbetstagarna ska ges rätt till medbestämmande över förhållandena på 

arbetsplatserna.1 I 11 § MBL medför medbestämmandet att arbetstagarna genom sina 

arbetstagarorganisationer ska få inflytande genom att arbetsgivaren är skyldig att förhandla 

före beslut om viktigare förändring av sin verksamhet eller av arbets- eller 

anställningsförhållanden. Lagtexten är dock mycket allmänt skriven vilket får konsekvensen 

att det skapas en osäkerhet om tillämpningsområdet.  

 

Mitt intresse för området uppdagades i samband med kursen Internationell konfliktlösning i 

affärsmässiga relationer och arbetslivet. I nämnda kurs ingick att genomföra ett förhandlings- 

och rättegångsspel vilket innebar två helt olika parallella fall med tillhörande instruktioner där 

en del av kursdeltagarna representerade arbetsgivarparten medan övriga företrädde 

arbetstagarparten. Utifrån denna partstillhörighet fick jag och mina studiekamrater planera 

och genomföra våra olika aktiviteter. Utgångsläget för mig som representerade 

arbetsgivarparten var att minska mitt företags sysselsättning med tre anställda eftersom 

verksamheten gått med förlust. 

 

Förhandlings- och rättegångsspelet fick mig att inse att studier av lagregler är en sak och att 

tillämpningen av dessa är en helt annan sak. Mitt intresse för förhandlingar väcktes alltså på 

grund av nämnda spel och därför känns det självklart för mig att nu göra djupare 

efterforskningar i detta område.  

 

 

 

 

 

                                                 
1 Proposition, s 7. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med denna uppsats är dels att belysa arbetsgivarens förhandlingsskyldighet enligt 11 § 

MBL och dels beskriva hur den kan tillämpas i praktiken. För att möjliggöra en sådan 

skildring besökte jag ett företag vid några få tillfällen med just avsikten att skaffa mig en 

uppfattning om lagrummets tillämpning. Utifrån mina syften åskådliggör jag problemområdet 

genom följande frågeställningar applicerade på företaget där undersökningen ägde rum. 

 

Kan arbetsgivaren identifiera de frågor som hör hemma i 11 § MBL? 

Förhandlar arbetsgivaren enligt 11 § MBL? 

Finns det andra sätt att komma överens än genom förhandling? 

Är förhandlingsskyldigheten en nackdel eller är det en fördel att MBL finns för relationerna 

mellan parterna på arbetsmarknaden? 

 

 

1.2 Metod 
 

Första syftet med uppsatsen är att belysa arbetsgivarens förhandlingsskyldighet enligt 11 § 

MBL. För att kunna göra den studien har jag använt mig av traditionell juridisk metod vilket 

innebär att lagtext, förarbeten samt doktriner har studerats. 

 

Uppsatsens andra syfte är att beskriva hur den primära förhandlingsskyldigheten kan tillämpas 

i praktiken. Här har jag valt att anlägga ett rättssociologiskt angreppssätt. Rättssociologin tar 

nämligen sikte på att belysa det generella sambandet mellan rätten och samhällsförhållandena 

och ”avsikten är väl att öka vår förståelse för hur samhället fungerar och att öka möjligheten 

att använda rättsliga metoder för att lösa bestämda sociala uppgifter”.2  

 

Vidare tar rättssociologin sin utgångspunkt i vissa grundläggande rättsliga institutioner i 

samhället som exempelvis lagstiftningen och domstolarna. Den intresserar sig för generella 

frågor som har anknytning till dessa inrättningars ställning i samhället men den kan mycket 

                                                 
2 Aubert Vilhelm, Inledning till rättssociologin, 1980, s 28. 
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väl även ge sig in på undersökningar av hur en viss lag kommit till eller hur en viss 

lagbestämmelse verkat i praktiken.3

 

Eftersom jag valt att anlägga ett rättssociologiskt angreppssätt, alltså hur rätten förhåller sig 

till praktiken, placeras fokus på vad som händer på ”fältet”. Av denna anledning har jag inte 

skrivit några rättsfallsanalyser utan istället har jag gjort korta hänvisningar till några utvalda 

rättsfall.   

 

För att kunna beskriva hur arbetsgivarens förhandlingsskyldighet enligt 11 § MBL kan 

tillämpas i praktiken blir metoden kvalitativ eftersom det är en forskningsstrategi som 

vanligtvis lägger vikt vid ord och inte kvantifiering under insamlingen och analysen av 

materialet. Kvalitativ forskning lägger alltså tonvikten på hur individerna uppfattar och tolkar 

sin sociala verklighet.4 Mer specificerat har jag använt mig av kvalitativ intervju; en term som 

ofta används för att beskriva de slags intervjuer som förekommer i samband med kvalitativ 

forskning.5 För att ytterligare detaljera mig använde jag mig av nyckelintervjuer. Med det 

menar jag att intervjuerna gjordes med ett fåtal personer som fyller en speciell funktion. 

 

I nyckelintervjuerna hade jag en lista över teman som skulle beröras under intervjun, en s.k. 

intervjuguide.6 Att använda en intervjuguide har den fördelen att frågorna inte muntligen 

måste komma i samma ordning som i intervjuguiden och även frågor som egentligen inte 

ingår kan också ställas om frågorna har anknytning till något som intervjupersonen sagt. 

Intervjupersonen har också stor frihet att utforma svaren på sitt eget sätt. På det hela taget 

kommer dock frågorna att ställas i den ursprungliga ordningen och med den ursprungliga 

ordalydelsen.7 Vidare har jag inte gjort fullständiga analyser på nyckelintervjuerna eftersom 

jag inte anser det som nödvändigt då jag är ute efter att få dels variation på svaren och dels 

olika sakupplevelser. Min förväntan var alltså att intervjuerna skulle ge mig olika synsätt, 

åsikter och perspektiv på förhållanden som inte är direkt observerbara. En mindre del i 

undersökningen handlade om att få veta intervjupersonernas kunskaper om 11 § MBL. 

 

 

                                                 
3 Aubert Vilhelm, Inledning till rättssociologin, 1980, s 29. 
4 Bryman Alan, Samhällsvetenskapliga metoder, 2002, s 35. 
5 Bryman Alan, Samhällsvetenskapliga metoder, 2002, s 299.  
6 Se bilaga 1. 
7 Bryman Alan, Samhällsvetenskapliga metoder, 2002, s 301.  
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1.3 Avgränsningar 
 

MBL är det rättsliga utgångsläget för tre slags förhandlingar i arbetslivet. De tre 

förhandlingstyperna är avtalsförhandling8, tvisteförhandling9 och MBL-förhandling (den sist 

nämnda kallas också ibland för samverkansförhandling). Avgörande för vilken 

förhandlingsregel som ska tillämpas, beror på vilken förhandlingstyp det är fråga om.10

 

Den här uppsatsen kommer enbart att behandla den primära förhandlingsskyldigheten. I och 

med att jag gör det valet blir det förhandlingsstypen MBL-förhandlingar som jag kommer att 

skriva om eftersom MBL-förhandlingar återfinns i 11-14 §§ MBL. Av dessa lagregler 

återfinns den primära förhandlingsskyldigheten i 11 § MBL. 

 

Slutligen är undersökningen begränsad till den privata sektorn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8 Avtalsförhandlingar, som förs med stöd av den allmänna förhandlingsrätten och som regleras i 10 § MBL, 
syftar till att parterna ska lösa intressetvister genom att ingå avtal och reglera sina inbördes förhållanden. 
Exempel på detta är förhandlingar om anställningsvillkor och löner. Andersson Anderz, Edström Örjan, 
Zanderin Lars, Arbetsrätt, 2006, s 26. 
9 Tvisteförhandlingar syftar till att parterna ska enas om hur lag eller avtal ska tillämpas och regleras i 64-68 §§ 
MBL. Denna typ av förhandling förs således när det uppkommer rättstvister om hur lag eller avtal ska tolkas. 
Rättstvisten kan i sista hand prövas av domstol som vanligen är AD. Andersson Anderz, Edström Örjan, 
Zanderin Lars, Arbetsrätt, 2006, s 26. 
10 Andersson Anderz, Edström Örjan, Zanderin Lars, Arbetsrätt, 2006, s 26. 
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2. UNDERSÖKNINGEN 
 

 

 

 

 

Detta kapitel kommer att behandla undersökningen jag genomförde på ett industriföretag. Jag 

kommer att beskriva hur valet av företag och intervjupersoner gick till, kortfattat berätta om 

mötena jag närvarade vid samt förtälja något om intervjusituationerna.  

 

 

2.1 Valet av företag och intervjupersoner 
 

Företaget valdes på grund av antalet anställda. Jag ville helst göra min undersökning i en 

verksamhet med minst 1000 anställda och det här företaget uppfyller det kravet med ca 1200 

anställda. Vidare är företaget inom tillverkningsindustrin och beläget i södra delen av Sverige. 

Företaget ingår i en koncern med utländska ägare till 100 %. 

 

Valet av intervjupersonerna föll sig naturligt med tanke på mina syften; intervjupersonerna är 

således företrädare från både arbetsgivarsidan och arbetstagarsidan. Arbetsgivarsidan 

representerades av den kvinnliga personalchefen och en kvinnlig personalkonsult. 

Arbetstagarsidan representerades av manliga ordföranden från arbetstagarorganisationerna IF 

Metall, Sif, Sveriges Ingenjörer och Ledarna. 

 

 

2.2 PAUL-mötena 
 

PAUL står för PersonalAdministrativa Utskottet Lxxx.11 Närvarande på dessa möten är 

personalchefen, en personalkonsult12, ordförandena från arbetstagarorganisationerna IF 

Metall, Sif, Sveriges Ingenjörer samt Ledarna. PAUL-mötena äger rum varje fredagsmorgon 

                                                 
11 Av sekretesskäl kan jag inte återge vad bokstaven L står för.  
12 Personalkonsulterna är fem till antalet och de har ett rullande schema om vem som deltar på PAUL-mötet.  
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kl. 8.00 och de har funnits på företaget sedan MBL:s tillkomst 1976. Agendan över mötena 

mejlas ut dagen/dagarna innan mötena till de berörda personerna och när det gäller 

protokollen har företaget speciella regler13 kring vilka som får ta del av dem. 

  

Förutom PAUL-mötena har företaget följande förhandlingsforum: lönerevision/förhandling, 

löneöversyn, styrande kommittéer där förändringsprojekt är på agendan och slutligen 

arbetstidsförhandlingar. Dessa forum inträffar visserligen regelbundet, men med längre 

tidsintervaller. Exempelvis förs lönerevisionen/förhandlingen och arbetstidsförhandlingen en 

gång per år medan löneöversyner sker två gånger per år. De styrande kommittéerna 

återkommer var femte vecka. 

 

 
2.3 Intervjuerna 
 

Samtliga intervjupersoner medverkade i PAUL-mötet den 2 februari 2007 då även jag 

närvarade. Några dagar efter detta första möte intervjuade jag de två första personerna. Efter 

det andra PAUL-mötet den 9 februari 2007 intervjuade jag resterande fyra personer med 

samma intervjufrågor som till de två första intervjupersonerna. Jag genomförde således 

intervjuer med frågor tillhörande endast det första PAUL-mötet. Dock vill jag uppmärksamma 

att intervjuguidens frågor var av olika karaktärer. Inledningsvis ställdes frågor om 

intervjupersonens bakgrund, därefter frågor om PAUL-mötet, protokollet, 11 § MBL och 

avslutningsvis övriga frågor. Varför frågorna om 11 § MBL framfördes berodde på att jag 

ville veta parternas kunskapsnivå med tanke på att de regelbundet varje vecka deltar i PAUL-

mötena samt andra återkommande förhandlingsforum. 

 

Intervjupersonerna på arbetstagarsidan har alla befattningen som ordföranden i respektive 

arbetstagarorganisation varav en även innehar ett uppdrag som koncernfacklig samordnare på 

Europanivå. De fyra ordförandena ägnar olika mycket tid åt de fackliga frågorna. 

Representanten för den största arbetstagarorganisationen IF Metall arbetar heltid medan 

företrädaren för näst största, Sif, arbetar halvtid med de fackliga frågorna. Övriga två 

                                                 
13 Det är endast de personer som deltar i PAUL-mötena som får tillgång till dess protokoll och det är alltid 
personalkonsulten som skriver dem. När personalkonsulten gjort detta läggs protokollet ut på nätet i en mapp 
med lösenord där de som berörs får tillgång till det. Protokollen mejlas således inte. På grund av denna sekretess 
bar det sig att jag endast fick tillgång till protokollet tillhörande det första PAUL-mötet. 
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representanter uppger att tiden är behovsanpassad, men uppskattar att genomsnittstiden ligger 

på ca en dag per vecka.  

 

På arbetsgivarsidan intervjuades både personalchefen och den personalkonsult som närvarade 

vid PAUL-mötet den 2 februari 2007. Personalchefen har innehaft sin tjänst sedan 1995-1996 

och personalkonsulten sedan 1993 med ett par års avbrott. Jag vill dock klargöra att 

kunskapsfrågorna om 11 § MBL inte ställdes till personalkonsulten av den anledningen att de 

fem personalkonsulterna har olika specialistkunskaper och den aktuella personalkonsulten är 

specialist inom ett annat område än detta.  

 

Som stöd för minnet spelades intervjuerna in på band vilket samtliga intervjupersoner 

godkände. Bandinspelningarna har jag haft stor nytta av eftersom jag när som helst kunnat 

återuppleva intervjuerna och ytterligare en fördel är att jag vid intervjutillfällena endast 

behövde göra kortare skriftliga noteringar. Den genomsnittliga längden på intervjuerna blev 

en timme och fem minuter. 

 

Sammanfattningsvis grundar sig undersökningen dels på vad jag själv observerade när jag 

närvarade vid de båda PAUL-mötena och dels på intervjuerna jag genomförde med 

arbetsgivar- samt arbetstagarrepresentanterna. 
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3. ARBETSGIVARENS FÖRHANDLINGS-

SKYLDIGHET ENLIGT 11 § MBL 
 

 

 

 

 

MBL trädde i kraft den 1 januari 197714 och ersatte då med vissa ändringar och tillägg lagen 

(1920:245) om medling i arbetstvister, lagen (1928:253) om kollektivavtal samt lagen 

(1936:506) om förenings- och förhandlingsrätt.15 Utöver den redan befintliga arbetsfreden 

tillkom nya regler om arbetstagarnas rätt till medinflytande genom sina organisationer.16 

MBL:s tillämpningsområde bildar således en ram för arbetstagarorganisationernas rätt till 

förhandlingar och medbestämmande.17 Mer konkret innebär detta att arbetsgivaren har dels en 

informationsskyldighet och dels en förhandlingsskyldighet. Informationsskyldigheten enligt 

19 § MBL innebär att arbetsgivaren fortlöpande ska ge information angående verksamhetens 

utveckling produktionsmässigt och ekonomiskt liksom om riktlinjerna för personalpolitiken. 

Vad förhandlingsskyldigheten innebär kommer jag att undersöka i det här kapitlet utifrån 11 § 

MBL. 

 

11 § MBL lyder enligt följande: 

 
Innan arbetsgivare beslutar om viktigare förändring av sin verksamhet,  

skall han på eget initiativ förhandla med arbetstagarorganisation i  

förhållande till vilken han är bunden av kollektivavtal. Detsamma skall  

iakttagas innan arbetsgivare beslutar om viktigare förändring av arbets-  

eller anställningsförhållanden för arbetstagare som tillhör organisationen.  

Om synnerliga skäl föranleder det, får arbetsgivaren fatta och verkställa  

beslut innan han har fullgjort sin förhandlingsskyldighet enligt första stycket. 

 

 
                                                 
14 SOU 1994:141, s 55. 
15 SOU 1982:60, s 11. 
16 SOU 1994:141, s 55. 
17 Andersson Anderz, Edström Örjan, Zanderin Lars, Arbetsrätt, 2006, s 25. 
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3.1 Bakgrunden till paragrafen 
 

MBL bygger på tanken att arbetstagarna lika väl som arbetsgivaren är beroende av hur 

verksamheten bedrivs och att arbetstagarna genom arbetstagarorganisationerna ska vara 

berättigade att påverka verksamheten.18 Lagstiftningen kom förmodligen till för att även 

arbetsgivaren skulle acceptera den tanken fullt ut.19 Utgångspunkten är alltså att frågor av 

betydelse i en verksamhet inte bara angår arbetsgivaren utan också arbetstagarna20, men MBL 

bygger även på tanken att förhandlingar ska föras i alla frågor där arbetstagarsidan typiskt sett 

alltid vill vara med och påverka besluten.21 22

 

Termen medbestämmande ska ges en vidsträckt tolkning. Den omfattar i princip alla former 

för inflytande i arbetslivet; alltifrån samråd och förhandlingar i skilda former och rätten till 

information mm.23 Nämnda term och att lagen heter medbestämmandelagen är emellertid 

missvisande med tanke på respekten för arbetsgivarens företagslednings- och 

arbetsledningsrätt24 vilken gör att beslutanderätten i de flesta fall25 stannar kvar hos 

arbetsgivaren. Det enda kravet MBL ställer på arbetsgivaren är nämligen att han/hon ska 

informera och förhandla.26 När det gäller termen förhandling ansågs den lämplig i 

sammanhanget för att därmed markera att det är fråga om förstärkta regler i 

förhandlingsskyldigheterna som i sin tur innebär att arbetsgivaren har en skyldighet att 

avvakta med ett beslut eller verkställande till förhandlingarna slutförts.27

 

 

 

 

                                                 
18 Se fråga 4 i bilaga 2. 
19 SOU 1994:141, s 187. 
20 Proposition, bilaga 1, s 351. 
21 Fahlbeck Reinhold, Praktisk arbetsrätt, 1994, s 180. 
22 Se fråga 2 i bilaga 2. 
23 Proposition, bilaga 1, s 323. 
24 Arbetsgivarprerogativet (eller arbetsgivarens § 32-befogenheter) omfattar traditionellt arbetsgivarens företags- 
och verksamhetsledningsrätt, arbetsledningsrätt, anställningsrätt samt uppsägningsrätt. Rönnmar Mia, 
Arbetsledningsrätt och arbetsskyldighet, 2004, s 20. Idag utgör arbetsgivarprerogativet både en allmän 
rättsgrundsats och en s.k. dold klausul i kollektivavtalet och gäller generellt i alla anställningsförhållanden. 
Rönnmar Mia, Arbetsledningsrätt och arbetsskyldighet, 2004, s 45. 
25 Undantagen utgörs av den svaga fackliga vetorätten i 38 och 39 §§ MBL och det fackliga tolkningsföreträdet i 
arbetsskyldighetstvister i 34 § MBL. Rönnmar Mia, Arbetsledningsrätt och arbetsskyldighet, 2004, s 65. 
26 Rönnmar Mia, Arbetsledningsrätt och arbetsskyldighet, 2004, s 65. 
27 Adlercreutz Axel, Svensk arbetsrätt, 2003, s 168. 
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3.2 Vad innebär arbetsgivarens förhandlingsskyldighet? 
 

Att arbetsgivaren har en förhandlingsskyldighet innebär att han/hon har en lagstadgad s.k. 

primär förhandlingsskyldighet inför beslut i viktigare frågor.28 Följden av att 

förhandlingsskyldigheten är primär betyder att arbetsgivaren själv måste ta initiativ till 

förhandlingen och han/hon får inte heller fatta beslut förrän förhandlingen har genomförts.29 

Förhandlingsrätten är alltså förstärkt jämfört med den allmänna förhandlingsrätten30 enligt 10 

§ MBL.31 Initiativet innebär att arbetsgivaren gör en framställan hos motparten om 

förhandling och genom denna får motparten tillfälle att förbereda sig, ta ställning till 

tvistefrågan samt utse lämpliga förhandlare.32 Enligt 16 § MBL kan motparten begära att 

framställningen ska göras skriftlig och den aktuella frågan ska också framgå. Att framställan 

görs skriftlig är dock bara en fördel för arbetsgivaren eftersom det är av stor vikt att dennes 

motpart fått klart för sig att en framställan gjorts då den innefattar en önskan om att förhandla 

i rättslig mening. Bevisbördan för att förhandlingsskyldigheten fullgjorts har nämligen den 

som är förhandlingsskyldig, alltså arbetsgivaren.33

 

Vidare ska arbetsgivaren inställa sig vid förhandlingssammanträdet personligen eller genom 

ombud enligt 15 § MBL.34 Det sistnämnda innefattar ett krav på att den som företräder någon 

också har behörighet att besluta i de frågor förhandlingen avser.35 Om det behövs ska 

arbetsgivaren vid förhandlingssammanträdet lägga fram ett motiverat förslag till lösning av 

förhandlingsfrågan. Syftet med förhandlingen är att parterna ska komma till samstämmighet i 

frågan och därför krävs det också enligt praxis att parterna aktivt verkar för att nå enighet 

genom att dels ange sin ståndpunkt och dels skälen till ståndpunkten. Meningen är alltså att 

parterna ska ingå i sakliga överläggningar.36 Lagen kräver emellertid inte att arbetsgivarens 

                                                 
28 Andersson Anderz, Edström Örjan, Zanderin Lars, Arbetsrätt, 2006, s 34. 
29 Adlercreutz Axel, Svensk arbetsrätt, 2003, s 168. 
30 Den allmänna förhandlingsrätten gäller för alla typer av förhandlingar. Innebörden är att arbetsgivaren är 
skyldig att förhandla med facklig organisation som begär förhandling i alla frågor som rör förhållandena på 
arbetsplatsen. Denna förhandlingsrätt tillkommer alla fackliga organisationer oavsett om arbetsgivaren har 
kollektivavtal eller inte. Göthberg Gunnar, Nordin Jan, Trogen Göran, Arbetsrätt för arbetsgivare, Lagregler i 
praktiken, 2005, s 218.  
31 Sigeman Tore, Arbetsrätten, 2006, s 106. 
32 SOU 1994:141, s 213. 
33 Glavå, Mats, Arbetsrätt, 2001, s 133. 
34 På företaget där jag genomförde undersökningen representeras arbetsgivarsidan på PAUL-mötena av 
personalchefen och en personalkonsult. Uppdraget roterar bland de fem personalkonsulterna vilket får till följd 
att samma konsult närvarar var femte vecka på dessa möten.  
35 Glavå, Mats, Arbetsrätt, 2001, s 131. 
36 Edlund Sten, Nyström Birgitta, Arbetsrätt i förändring, 1995, s 44. 
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förslag varken behöver vara ”rimligt” eller ”välavvägt”; inte heller finns någon ovillkorlig 

skyldighet att tala sanning.37

 

Förhandlingens syfte att nå samstämmighet är ett tecken på att det inte längre är arbetsgivaren 

som ensidigt beslutar. Parterna ska således verka för att nå gemensamma beslut, men det finns 

ingen rättslig skyldighet att nå enighet.38 39 För det fallet att parterna når enighet kan det 

resultera i t.ex. kollektivavtal, annat avtal, utfästelse eller rekommendation.40 Dock föreligger 

ingen skyldighet att enigheten måste ta sig uttryck i ett skriftligt avtal.41 För det fallet att 

parterna inte kan enas innebär det att arbetsgivaren har beslutanderätten enligt arbetsgivarens 

§ 32 – befogenheter.42 43 Den slutliga beslutanderätten tillkommer alltså arbetsgivaren ensam 

och den regeln gäller som en allmän rättsgrundsats. Emellertid kan medbestämmandeavtal 

enligt 32 § MBL begränsa eller upphäva arbetsgivarens slutliga och ensidiga beslutanderätt.44 
45

 

Arbetsgivarens förhandlingsskyldighet gäller bara inför beslut som arbetsgivaren tänker fatta. 

Om arbetsgivaren inte har för avsikt att fatta något beslut i en viss fråga, ja då finns det inte 

heller någon förhandlingsskyldighet. Det sagda innebär att om arbetsgivaren inte rent faktiskt 

har fattat något beslut i den mening som avses i 11 § MBL, så kan han/hon inte heller ha 

brutit mot förhandlingsskyldigheten i den paragrafen. Detta även om han/hon har förberett sig 

för att fatta ett beslut i frågan genom att t.ex. göra utredningar och företa undersökningar. 

Man kan alltså inte säga att arbetsgivaren brutit mot sin förhandlingsskyldighet förrän 

han/hon faktiskt har ett fattat ett sådant beslut som avses i paragrafen.46

 

                                                 
37 Fahlbeck Reinhold, Praktisk arbetsrätt, 1994, s 80. 
38 Se fråga 5 i bilaga 2. 
39 Fahlbeck Reinhold, Praktisk arbetsrätt, 1994, s 43. 
40 Se fråga 6 i bilaga 2. 
41 Fahlbeck Reinhold, Praktisk arbetsrätt, 1994, s 82. 
42 Se fråga 7 i bilaga 2. 
43 I Decemberkompromissen 1906 slöts det första avtalet mellan SAF och LO som innebar att arbetsgivaren ägde 
rätten att leda och fördela arbetet (arbetsledningsrätten) samt rätten att fritt antaga respektive avskeda anställda 
(antagnings- respektive uppsägningsrätten). I gengäld lämnade arbetsgivaren föreningsrätten okränkt. § 32 var 
alltså inte en lagparagraf utan en paragraf i SAF: s stadgar.  Sedan MBL:s tillkomst har det även blivit brukligt 
att hänföra den s.k. företags- och verksamhetsledningsrätten till arbetsgivarprerogativens område. Dock har 
begränsningar gjorts i arbetsgivarens § 32-befogenheter genom både LAS och MBL:s tillkomst, men 
prerogativen gäller som utgångspunkt när begränsningar saknas. Glavå, Mats, Arbetsrätt, 2001, s 26, 31 och 44. 
44 Fahlbeck Reinhold, Praktisk arbetsrätt, 1994, s 176. 
45 På företaget ifråga finns inget sådant lokalt avtal. Däremot finns det ett centralt medbestämmandeavtal, 
Utvecklingsavtalet, som företaget följer. Utvecklingsavtalet är tecknat mellan arbetsgivarorganisationen 
Teknikarbetsgivarna och arbetstagarorganisationerna. 
46 SOU 1994:141, s 192. 
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Enligt 15 § MBL kan parterna gemensamt välja en annan form för förhandling än 

sammanträde och enligt 16 § MBL ska förhandlingen bedrivas skyndsamt.47 Det sist nämnda 

innebär emellertid inte att förhandlingen måste inledas och avslutas i ett sammanhang. En part 

som på helt legitima grunder begär att förhandlingen ska ajourneras bryter alltså inte mot 

förhandlingsskyldigheten. Dock är det inte tillåtet att medvetet förhala en förhandling.48

 

Om någon part begär att protokoll ska föras så ska den begäran tillgodoses med därtill 

hörande protokolljustering enligt 16 § MBL. Vem av parterna som ska föra protokollet 

regleras inte i lagen, men av tradition är det oftast arbetsgivarparten som erhåller detta 

uppdrag. Protokolljusteringen ger dock motparten tillfälle till kontroll av protokollet.49 50

 

Enligt 16 § MBL anses förhandlingen som avslutad när arbetsgivaren har gett motparten 

skriftligt besked om att han/hon frånträder förhandlingen. Detta dock under förutsättning att 

parterna inte enats om något annat. Förhandlingsskyldigheten anses fullgjord då förhandlingar 

ägt rum på den eller de nivåer som kan komma ifråga51, se mer om detta i avsnittet 3.4. För 

tydlighetens skull bör dock påpekas att förhandlingsskyldigheten är en ensidig skyldighet för 

arbetsgivaren och att arbetstagarorganisationerna alltså inte är skyldiga att utnyttja sin 

förhandlingsrätt. Om så inträffar anses arbetsgivaren ha fullgjort sin förhandlingsskyldighet 

när han/hon får besked om att arbetstagarparten avstår från förhandlingen.52

 

I tvister som handlat om arbetsgivaren har varit förhandlingsskyldig enligt 11 § MBL kan 

AD: s domar delas in i tre grupper. Den första gruppen domar har befattat sig med ”rättsfrågor 

av mer traditionellt rättslig och s.a.s. teknisk art”. Exempel på det är betydelsen av att 

förhandlingsskyldigheten har gjorts beroende om arbetsgivaren fattar ett beslut och 

innebörden av begreppet beslut. Den andra gruppen avgöranden utgörs av att domstolen haft 

att avgöra om arbetsgivarens beslut ska anses ha varit ”av sådan omfattning och betydelse att 

det har varit ”viktigare” i lagens mening”. Den tredje och sista gruppen domar rör frågor om 

vissa beslut ”över huvud är av sådan art och innebörd att de omfattas av 11 § MBL”.53

                                                 
47 På det aktuella företaget sammanträder parterna en gång i veckan. 
48 Glavå, Mats, Arbetsrätt, 2001, s 133. 
49 Glavå, Mats, Arbetsrätt, 2001, s 134. 
50 På företaget är det personalkonsulten som har uppdraget att skriva protokollen. Dessa justeras sedan av en 
facklig representant. Vem som justerar växlar från gång till gång efter ett inarbetat system hos 
arbetstagarorganisationerna.  
51 Edlund Sten, Nyström Birgitta, Arbetsrätt i förändring, 1995, s 45. 
52 Olauson Erland, Holke Dan, Medbestämmandelagen med kommentarer, 2001, s 105. 
53 SOU 1982:60, s 90. 
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3.3 Vad är ”viktigare förändring” och vad betyder 

verksamhets- samt arbetstagarfallet? 
 

En arbetsgivare ska förhandla med arbetstagarorganisationen innan beslut fattas om en åtgärd 

som innebär en viktigare förändring. Vilka förändringar som åsyftas klarlägger dock inte 

lagtexten54 men förarbetena uttrycker att den primära förhandlingsskyldigheten omfattar ”alla 

frågor i arbetsgivarens verksamhet som har den omfattningen och innebörden för 

arbetstagarna, att man typiskt sett bör räkna med att en facklig organisation vill få tillfälle till 

förhandling”.55 Den fackliga organisationens uppfattning ska tillmätas betydelse men den är 

inte avgörande då bedömningen istället ska ske objektivt utifrån vad som typiskt sett alltid är 

ett arbetstagarintresse. Avgörande för om förhandlingsskyldighet föreligger är emellertid om 

det tilltänkta beslutet kan förväntas innebära en viktigare förändring. Det spelar alltså ingen 

roll om förändringen efteråt inte visade sig vara av viktigare karaktär.56 Vid bedömningen av 

vad som är en viktigare förändring ska hänsyn tas till förhållandena på det enskilda 

arbetsstället och inte till arbetsgivarens totala verksamhet eftersom detta kan få betydelse när 

arbetsgivarens verksamhet är utspridd på många olika enheter.57

 

Vidare har arbetsgivaren förhandlingsskyldighet endast vid sådana beslut som innebär något 

nytt. Däremot är inte beslut som följer en inarbetad ordning värda en förhandling. Gränsen för 

om det är det ena eller andra är inte alltid helt lätt men gränsdragningen har betydelse för om 

arbetsgivaren självmant ska kalla till förhandling eller inte. Utifrån lagstiftningens synvinkel 

är det dock bättre att arbetsgivaren kallar till förhandling för ofta än för sällan. I 

förändringsfallen ska det också vara fråga om en viktigare förändring. Beslut som endast 

innebär smärre förändringar, faller utanför den primära förhandlingsskyldigheten men på 

begäran av arbetstagarsidan kan en förhandling komma till stånd även vid sådana beslut enligt 

12 och 13 §§ MBL.58 För att kunna konstatera vilken typ av beslut som faller in under den 

primära förhandlingsskyldigheten gäller det således att dels få fram vilka beslut som kan 

anses vara en förändring av verksamheten och dels vilka förändringar som anses viktiga.59 

                                                 
54 Andersson Anderz, Edström Örjan, Zanderin Lars, Arbetsrätt, 2006, s 35. 
55 Proposition, bilaga 1, s 353.  
56 Fahlbeck Reinhold, Praktisk arbetsrätt, 1994, s 170. 
57 Fahlbeck Reinhold, Praktisk arbetsrätt, 1994, s 170-171. 
58 Fahlbeck Reinhold, Praktisk arbetsrätt, 1994, s 170-171. 
59 Olauson Erland, Holke Dan, Medbestämmandelagen med kommentarer, 2001, s 92. 
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Dessutom gäller förhandlingsskyldigheten även vid förändringar som är positiva60 för 

arbetstagaren; den gäller alltså inte bara vid negativa förhållanden.61

 

Beslut som innebär viktigare förändring delas upp i två grupper; viktigare förändring av 

arbetsgivarens verksamhet samt viktigare förändring av arbetstagares förhållanden62, s.k. 

verksamhetsfallet och arbetstagarfallet.63 Gränsen mellan dessa två fall är inte avsedd att vara 

skarp och av den anledningen saknar det därför egentligen betydelse vilket fall som ligger till 

grund för arbetsgivarens förhandlingsskyldighet. Andemeningen med 11 § MBL är att alla 

beslut som en arbetstagarorganisation typiskt sett vill förhandla om ska omfattas av 

arbetsgivarens förhandlingsskyldighet.64

 

Exempel på vad som anses vara viktigare förändring i verksamhetsfallet är beslut om 

utvidgning, omläggning, nedläggning eller inskränkning av driften, överlåtelse eller 

upplåtelse av rörelsen, men även nyanläggningar, större investeringsbeslut i övrigt samt frågor 

om lokalisering av företaget eller delar av rörelsen. Även frågor som mer hör till 

arbetsledningsområdet kan ibland ha den omfattningen och betydelsen att de ska anses gälla 

en viktigare förändring i verksamhetsfallet. Det kan röra sig om valet av arbetsuppgifter och 

arbetsmetoder, mer långsiktiga beslut om arbetsorganisationen, arbetstidens förläggning, 

personalpolitiska frågor såsom rekryteringsprinciper, utbildningsfrågor mm. Om frågorna till 

arbetsledningsområdet endast berör t.ex. en viss avdelning inom företaget eller en viss 

kategori arbetstagare kan det istället vara fråga om viktigare förändring i arbetstagarfallet. 

Fler exempel på vad som anses vara viktigare förändring i arbetstagarfallet är ingrepp i den 

enskildes arbets– eller anställningsförhållanden som inte enbart är tillfälliga och inte heller i 

övrigt är av mindre betydelse.65 Uppsägning66, omplacering och omflyttning som inte är helt 

tillfälliga är sådana ingrepp som omfattas av förhandlingsskyldigheten.67 I alla dessa exempel 

som nämnts måste självklart förändringarna jämföras med de förhållanden som normalt gäller 

på arbetsplatsen och för de anställda.68

                                                 
60 Exempel på en positiv förändring för arbetstagaren är att tungt manuellt arbete blir automatiserat. Fahlbeck 
Reinhold, Praktisk arbetsrätt, 1994, s 171. 
61 Fahlbeck Reinhold, Praktisk arbetsrätt, 1994, s 171. 
62 Fahlbeck Reinhold, Praktisk arbetsrätt, 1994, s 170-171. 
63 Sigeman Tore, Arbetsrätten, 2006, s 107. 
64 Olauson Erland, Holke Dan, Medbestämmandelagen med kommentarer, 2001, s 91-92. 
65 Proposition, bilaga 1, s 353 ff.  
66 Andersson Anderz, Edström Örjan, Zanderin Lars, Arbetsrätt, 2006, s 38. 
67 Proposition, bilaga 1, s 354. 
68 Olauson Erland, Holke Dan, Medbestämmandelagen med kommentarer, 2001, s 93. 
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I AD 1980 nr 72 yttrar domstolen att 11 § första stycket MBL kan tolkas enligt två olika 

modeller. Den första modellen som bygger på ordalydelsen i lagtexten, menar att med beslut 

om viktigare förändring av arbetsgivarens verksamhet avses ett beslut som gäller ett ”sådant 

yttre, faktiskt eller mätbart ingrepp i organisationen eller arbetsformerna som har större 

betydelse för de anställda”. Den andra tolkningsmodellen fäster avgörande vikt vid om 

beslutet med hänsyn till omfattningen och effekterna ”typiskt sett” har sådan betydelse för de 

anställda att deras fackliga organisation måste antas vilja förhandla i frågan. AD bestämde sig 

för den sist nämnda tolkningsmetoden vilket mer eller mindre lagts till grund för 

rättstillämpningen. I just detta specifika rättsfall innebar detta resonemang att det förelåg 

förhandlingsskyldighet vid tillsättning av en verkställande direktör i ett företag.69

 

 

3.4 Vilka arbetstagarorganisationer har arbetsgivaren 

förhandlingsskyldighet mot?  
 

Medbestämmandet i 11 § MBL är förbehållet de arbetstagarorganisationer som har 

kollektivavtal70 med arbetsgivaren.71 Utanför den grundläggande primära förhandlingsrätten 

hamnar alltså de arbetstagarorganisationer som saknar kollektivavtal med arbetsgivaren samt 

de arbetstagare som är oorganiserade.72 73 Skiljelinjen inom medbestämmanderätten går 

således inte mellan stora och små organisationer utan mellan avtalsslutande och icke-

avtalsslutande.74   

 

                                                 
69 Detta rättsfall har även Olauson och Holke kommenterat i Medbestämmandelagen med kommentarer, 2001, 
 s 94. 
70 Enligt 23 § MBL avses med kollektivavtal ett skriftligt avtal mellan arbetsgivarorganisation/arbetsgivare och 
arbetstagarorganisation om anställningsvillkor för arbetstagare eller om övrigt mellan arbetsgivare och 
arbetstagare. 
71 På det aktuella företaget har samtliga arbetstagarorganisationer tecknat kollektivavtal med arbetsgivaren, dvs. 
IF Metall, Sif, Sveriges Ingenjörer samt Ledarna. 
72 Varför de oorganiserade ställs utanför förhandlingsrätten beror på att medbestämmandet av praktiska skäl 
måste utövas indirekt via organisationer. Det skulle alltså inte vara praktiskt genomförbart att låta de anställda 
direkt delta i beslut mm. Varför arbetstagarorganisationerna som inte har kollektivavtal med arbetsgivaren ställs 
utanför förhandlingsrätten beror på att praktiska olägenheter och risk för nedsättning av effektiviteten lätt uppstår 
om många arbetstagarorganisationer ges medbestämmanderätt. En lämplig gräns har då ansetts vara att utesluta 
icke-avtalsslutande organisationer. Fahlbeck Reinhold, Praktisk arbetsrätt, 1994, s 55. Dock har dessa 
organisationer viss förhandlingsrätt enligt 13 § MBL. 
73 Det finns inga sådana arbetstagarorganisationer på företaget där undersökningen utfördes. Vidare beräknas 
antalet oorganiserade uppgå till endast 3 %. Se mer om detta i stycke 4.6. 
74 Fahlbeck Reinhold, Praktisk arbetsrätt, 1994, s 55. 
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Om arbetsgivaren är bunden av flera kollektivavtal med olika arbetstagarorganisationer är 

han/hon skyldig att primärförhandla med var och en av dessa.75 Ofta fullgör arbetsgivaren då 

sin förhandlingsskyldighet mot samtliga förhandlingsberättigade organisationer vid ett och 

samma tillfälle.76 Detta system förutsätter dock att alla är överens om det eftersom 

arbetsgivaren inte har någon rättslig möjlighet att tvinga arbetstagarorganisationerna att 

förhandla gemensamt. Arbetsgivaren är å sin sida inte heller skyldig att genomföra 

förhandlingar med de förhandlingsberättigade organisationerna samtidigt även om de skulle 

önska det.77 Vidare föreligger förhandlingsskyldighet även när kollektivavtalslöst tillstånd 

tillfälligtvis skulle råda i samband med förhandlingar om ändrade kollektivavtal enligt 5 § 

MBL. 

 

Inom ramen för förhandlingsskyldigheten ligger också en skyldighet att lämna motparten 

information i förhandlingsfrågan78 för att denne ska få en mera jämbördig ställning med 

arbetsgivaren.79 Härigenom får främst de kollektivavtalsslutande arbetstagarorganisationerna 

just på grund av 11 § MBL regelbunden information innan arbetsgivaren beslutar i enskilda 

viktigare frågor. I 19 § MBL finns det dessutom regler om en allmän skyldighet för 

arbetsgivaren att lämna information av övergripande natur till de kollektivavtalsslutande 

arbetstagarorganisationerna. I det senare fallet behöver dock inte arbetsgivaren lämna 

informationen innan han/hon fattar beslut i den fråga som informationen avser. Det räcker 

alltså att informationen lämnas efter beslutet. Behovet av information i enskilda fall får 

således tillgodoses inom ramen för förhandlingsreglerna och inte med stöd av reglerna om 

information i 19 § MBL.80  

 

Enligt 14 § MBL ska arbetsgivarens förhandlingsskyldighet i första hand fullgöras på lokal 

nivå, dvs. genom förhandling med behöriga företrädare för den lokala 

arbetstagarorganisationen. Arbetstagarorganisationen har precis som arbetsgivaren rätt att 

själv bestämma vem eller vilka som ska företräda den vid förhandlingen.81 Vidare är inte 

arbetstagarorganisationen skyldig att låta sig företrädas av någon som är anställd hos den 

förhandlingsskyldige arbetsgivaren. Rätten att förhandla kan istället då tillkomma en 
                                                 
75 Olauson Erland, Holke Dan, Medbestämmandelagen med kommentarer, 2001, s 91. 
76 Så gör företaget ifråga; samtliga fyra kollektivavtalsslutande arbetstagarorganisationer är närvarande vid 
samma tillfälle.  
77 Olauson Erland, Holke Dan, Medbestämmandelagen med kommentarer, 2001, s 105. 
78 SOU 1994:141 s 218. 
79 SOU 1994:141 s 185. 
80 SOU 1994:141 s 218-219. 
81 Arbetstagarorganisationerna på det aktuella företaget företräds av respektive ordföranden.  
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ombudsman vid en avdelning som har motsvarande rätt i förhållande till flera andra 

arbetsgivare inom samma bransch och geografiska område. Har organisationen däremot utsett 

en anställd hos arbetsgivaren att företräda denna vid förhandling, får arbetsgivaren inte vägra 

arbetstagaren skälig ledighet för att delta i förhandlingen enligt 17 § MBL.82

 

Som tidigare nämnts är syftet med förhandlingen att parterna ska nå enighet. Kan inte detta 

uppnås vid en lokal förhandling är arbetsgivaren skyldig att på begäran förhandla även med 

den centrala arbetstagarorganisationen enligt 14 § MBL.83 Det sagda innebär då att har 

arbetsgivaren fullgjort sin förhandlingsskyldighet utan att parterna har kunnat nå samförstånd 

och organisationen inte inom rimlig tid har begärt förhandling på central nivå, så står det 

arbetsgivaren fritt att fatta beslut och även verkställa det. Både den lokala och den centrala 

arbetstagarorganisationen kan framställa begäran om central förhandling, men den lokala 

organisationen kan förmodligen inte göra den centrala organisationen skyldig att förhandla 

genom en förhandlingsbegäran. På arbetsgivarsidan är det den arbetsgivare som ämnar fatta 

ett beslut som är part vid den centrala förhandlingen. Frågan om arbetsgivarorganisationens 

medverkan har lämnats öppen i lagen och det blir därför en intern fråga på arbetsgivarsidan 

om någon sådan medverkan ska komma till stånd.84 Om parterna kommer till samstämmighet 

vid den lokala förhandlingen behöver inte någon central förhandling genomföras. För det 

fallet att arbetsgivaren inte fattar det överenskomna beslutet som parterna kom överens om på 

den lokala förhandlingen är i allmänhet arbetsgivaren skyldig att förhandla på nytt om 

han/hon vill frångå förhandlingsresultatet.85

 
I AD 1993 nr 24 var arbetsgivaren bunden av två kollektivavtal. Avtalen avsåg samma typ av arbete och innehöll 

båda föreskrifter om löner och andra anställningsvillkor. Vidare hade båda arbetstagarorganisationerna 

medlemmar som var anställda hos arbetsgivaren vid den tidpunkt när förhandlingsskyldigheten aktualiserades. 

Arbetsgivaren ansåg dock att han/hon endast var förhandlingsskyldig enligt 11 § MBL mot den organisation som 

hade slutit det första kollektivavtalet. Enligt huvudregeln om konkurrerande kollektivavtal har nämligen det först 

tecknade kollektivavtalet företräde om de båda avtalen inte kan tillämpas samtidigt. AD uttryckte emellertid att 

det inte spelade någon roll om det förelåg en konkurrenssituation mellan avtalen eftersom en sådan situation inte 

kan uppkomma med avseende på förhandlingsskyldigheten enligt 11 § MBL. Domstolens slutsats blev 

följaktligen att arbetsgivaren var skyldig att förhandla på grund av båda kollektivavtalen med följande 

motivering: ”Att arbetsgivaren i en viss fråga är förhandlingsskyldig gentemot en avtalsslutande 

                                                 
82 SOU 1994:141, s 206-207. 
83 På företaget ifråga förekommer det sällan centrala förhandlingar. 
84 På det aktuella företaget är det Teknikarbetsgivarna som sköter den centrala förhandlingen. 
85 SOU 1994:141, s 207-209. 
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arbetstagarorganisation hindrar inte att han samtidigt är förhandlingsskyldig även gentemot en annan 

avtalsslutande arbetstagarorganisation rörande samma fråga”.86

 

 

3.5 Hur långt sträcker sig ordet ”innan”?  
 

Som tidigare sagts är tanken med den primära förhandlingsskyldigheten att arbetstagarpartens 

deltagande ska komma in på ett tidigt stadium och vara en naturlig del i beslutsprocessen. 

Förhandlingsskyldigheten inträder därför så snart det är aktuellt att överväga förändringar av 

större betydelse. Frågan är bara när förhandlingsskyldigheten inträder? I lagtexten står det 

bara att arbetsgivaren ska förhandla innan han/hon beslutar och den naturliga frågan blir då 

hur långt ordet innan sträcker sig. 

 

Syftet med att förhandlingsskyldigheten ska fullgöras innan beslut fattas, är att markera att 

förhandlingen ska tas upp och genomföras innan arbetsgivaren själv har tagit ställning till den 

fråga förhandlingen avser. Förhandlingen ska ingå som en del i beredandet av arbetsgivarens 

beslut, men arbetsgivaren får dock själv undersöka en viss fråga och ta ställning till vilka 

handlingsalternativ som finns innan det är meningsfullt att inleda en förhandling.87  

 

På frågan hur långt ordet innan sträcker sig finns inget absolut svar. Enligt förarbetena ska 

förhandlingen tas upp i så god tid att förhandlingen blir ett naturligt och effektivt led i 

beslutsprocessen hos arbetsgivaren. Vidare ska det som anförs av arbetstagarsidan ha reella 

möjligheter att på ett meningsfullt sätt påverka underlaget för arbetsgivarens beslut.88 Detta 

innebär att det inte är tillräckligt att arbetsgivaren kallar till förhandling strax innan han/hon 

ska fatta beslut och sedan han/hon ensam utfört utredningarna som frågan gett upphov till. 

Däremot är inte arbetsgivaren skyldig att kalla till förhandling så snart tanken att fatta ett 

beslut uppkommit utan en konkret förhandlingsfråga ska föreligga. Detta betyder i sin tur att 

arbetsgivaren kan klarlägga frågan och preliminärt ta ställning till olika handlingsalternativ 

men så snart detta skett ska arbetstagarsidan kallas till förhandlingar där beslutet sedan ska 

växa fram.89 Har arbetsgivaren uteslutit något handlingsalternativ eller gjort något som 

                                                 
86 Se även Bergqvist, Lunning, Toijer, Medbestämmandelagen, Lagtext med kommentarer, 1997, s 173.  
87 SOU 1994:141, s 201. 
88 Proposition, bilaga 1, s 355 ff. 
89 Fahlbeck Reinhold, Praktisk arbetsrätt, 1994, s 173. 
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faktiskt begränsar hans/hennes handlingsmöjligheter innan han/hon tar upp förhandling så har 

arbetsgivaren inte tagit initiativ till förhandling på ett tillräckligt tidigt stadium.90  

 

Det är fråga om avvägning mellan motstående intressen när arbetsgivaren ska påkalla 

förhandlingar. Å ena sidan har arbetstagarorganisationerna ett intresse av att tidigt komma in i 

beslutsprocessen men å andra sidan har arbetsgivaren rätt att komma väl förberedd till 

förhandlingen. AD säger i rättsfallet 1980 nr 49 att det inte finns någon klar princip som anger 

hur denna avvägning ska ske och att betydande hänsyn måste tas till omständigheterna i det 

enskilda fallet.91

 
Vidare framgår av AD: s domar att om arbetsgivaren inte genomfört eller ens påbörjat 

förhandlingar anses han/hon ha kommit för långt i beslutsprocessen om han/hon 

1. ”lämnar ett bindande anbud till tredje man 

2. träffar relativt detaljerade principöverenskommelser med tredje man 

3. offentliggör det tilltänkta beslutet”. 

 

Särskilt offentliggöranden före förhandlingen bedöms i allmänhet som ett bevis på faktumet 

att arbetsgivaren redan bestämt sig. 

 
I AD 1979 nr 149 satte en arbetsgivare upp en ritning innehållande en fullständig lösning på hur förhållandena i 

monteringshallen skulle anordnas innan förhandlingar hade genomförts. Offentliggörandet bestod i att 

arbetsgivaren satte upp ritningen på företagets anslagstavla. AD fann att arbetsgivaren brustit i sin 

förhandlingsskyldighet bland annat på grund av offentliggörandet genom att han redan hade bestämt sig före 

förhandlingarna med arbetstagarorganisationen.92  

 

Utöver de ovan nämnda allmänna principerna, tar AD också hänsyn till vilken påverkan 

arbetstagarsidan faktiskt haft på beslutet i det enskilda fallet. Om arbetsgivaren inlett 

förhandlingarna lite sent men på många sätt gått arbetstagarsidan till mötes i förhandlingarna, 

visar det att arbetsgivaren inte bestämt sig före förhandlingarna. Förhållandet blir dock det 

motsatta om arbetsgivaren inte tar någon som helst hänsyn till de synpunkter som den fackliga 

organisationen framfört.93

 

                                                 
90 SOU 1994:141, s 202. 
91 Fahlbeck Reinhold, Praktisk arbetsrätt, 1994, s 173-174. 
92 Olauson Erland, Holke Dan, Medbestämmandelagen med kommentarer, 2001, s 100-101.  
93 Olauson Erland, Holke Dan, Medbestämmandelagen med kommentarer, 2001, s 104.  
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3.6 Vad kan ”synnerliga skäl” vara för undantag i 

arbetsgivarens förhandlingsskyldighet? 
 

I vissa situationer kan allvarliga problem uppstå om arbetsgivaren måste vänta på en 

förhandling för att kunna fatta beslut. Av den anledningen finns det en regel om uppskov med 

skyldigheten att förhandla men en förutsättning är då att det föreligger synnerliga skäl.  

Undantaget avser beslutsuppskovet men inte förhandlingsskyldigheten.94 Arbetsgivaren 

befrias alltså inte från sin förhandlingsskyldighet men han/hon kan fatta beslut om och 

genomföra förändringen trots att förhandlingarna inte är slutförda.95 En förutsättning för att 

undantagsregeln ska kunna aktualiseras är att det inte beror på arbetsgivaren själv att han/hon 

har hamnat i tidsnöd. Som tidigare nämnts så ingår det i arbetsgivarens förhandlings-

skyldighet att planera in MBL-förhandlingar som ett naturligt led i beslutsprocessen. Brister 

det i denna planering kan arbetsgivaren sålunda inte åberopa synnerliga skäl96 såvida inte 

tidsbristen uppkommit på grund av något förhållande som arbetsgivaren inte råder över eller 

inte kunnat förutse.97 Undantagsregeln är därför huvudsakligen avsedd för rena 

tvångssituationer där arbetsgivaren oförutsett kommer i ett läge där tvingande skäl talar för att 

beslut ska få fattas utan dröjsmål.98 Många krav uppställs för att synnerliga skäl ska anses 

föreligga och dessa krav är av följande tre typer.  

 

1. Det måste röra sig om en viktig fråga. Exempelvis att det föreligger risk för säkerheten 

på arbetsplatsen eller är fråga om viktiga samhällsfunktioner och skyddsarbete.  

2. Tre generella krav ska alltid vara uppfyllda. Det krävs att 

a. ”den uppkomna situationen varit oförutsebar och att 

b. arbetsgivaren blivit försatt i ett tvångsläge samt att 

c. arbetsgivaren inte kan lastas för den uppkomna situationen”.99 

3. Utöver de generella kraven krävs att det föreligger en omständighet i det konkreta 

fallet som är tillräckligt ömmande. Tänkbara omständigheter skulle kunna vara 

tidsbrist, centrala förhandlingar påkallas med risk för förseningar, arbetstagarsidan 

saknar förhandlingsresurser vilket utgör risk för förseningar samt att olika 
                                                 
94 Andersson Anderz, Edström Örjan, Zanderin Lars, Arbetsrätt, 2006, s 39. 
95 Olauson Erland, Holke Dan, Medbestämmandelagen med kommentarer, 2001, s 106. 
96 Glavå, Mats, Arbetsrätt, 2001, s 516.  
97 Andersson Anderz, Edström Örjan, Zanderin Lars, Arbetsrätt, 2006, s 39. 
98 Proposition, bilaga 1, s 358. 
99 Fahlbeck Reinhold, Praktisk arbetsrätt, 1994, s 175.  
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arbetstagarorganisationer inte har samma åsikter i förhandlingsfrågan med följd att 

förseningar hotar.  

 

När en arbetsgivare utnyttjat undantagsregeln är han/hon skyldig att bevisa att en 

undantagssituation verkligen förelegat.100

 
I AD 1981 nr 77 samverkade elinstallationsföretaget Elektra med ett annat företag genom att de lämnade ett 

gemensamt anbud på ett omfattande kommunalt projekt. Detta samarbete kom till i en väldig hast efter att 

Elektra kontaktades av det andra företaget som föreslog samarbete. Kontakten togs på en söndag och dagen 

därpå gick anbudstiden ut. Det uppkom därför ett pressat tidsläge som Elektra inte kunde lastas för. AD fann 

sammanfattningsvis att samgåendet aktualiserats på ett så sent stadium av anbudstiden att företaget inte haft 

praktiska möjligheter att påkalla förhandlingar rörande det gemensamma anbudet innan anbudet lämnades in till 

kommunen. AD fann således att samtliga krav för synnerliga skäl var uppfyllda. Det rörde sig alltså om en viktig 

fråga, de tre generella kraven var uppfyllda och det fanns en ömmande omständighet i det konkreta fallet 

(tidsbrist).101

 

 

3.7 Vad händer om arbetsgivaren bryter mot 

förhandlingsskyldigheten? 
 

Förarbetena nämner ”att det inte skall te sig som ett lönsamt alternativ för arbetsgivaren att 

fatta beslut utan att fullgöra förhandlingsskyldigheten”.102 Arbetsgivare som bryter mot denna 

skyldighet kan därför dömas till skadestånd enligt 54 § MBL. Skadeståndet har dock ingen 

inverkan på arbetsgivarens beslut utan det blir som arbetsgivaren fattat utan att förhandlingar 

förts med arbetstagarsidan. Arbetsgivaren åläggs således inte att ta tillbaka det fattade beslutet 

och därmed inte heller att återställa läget som det var tidigare. Emellertid kan arbetsgivaren 

alltid åläggas att förhandla även om han/hon redan fattat ett beslut och kanske till och med 

genomfört det. Det är upp till arbetstagarsidan att avgöra om förhandlingar fortfarande är av 

värde.103

 

                                                 
100 Fahlbeck Reinhold, Praktisk arbetsrätt, 1994, s 174-175. 
101 Se även Bergqvist, Lunning, Toijer, Medbestämmandelagen, Lagtext med kommentarer, 1997, s 240.  
102 Proposition, bilaga 1, s 359. 
103 Fahlbeck Reinhold, Praktisk arbetsrätt, 1994, s 179. 
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Skadeståndsbeloppen varierar beroende på frågans karaktär, men det högsta beloppet är 

hittills 900 000 kr och det lägsta beloppet som utdömts är noll kronor.104 Vanligt 

förekommande skadestånd som utdömts ligger dock på mellan 20 000 – 30 000 kr i ganska 

varierande typer av fall.105 Ingen gradering görs efter verksamhetens ekonomiska bärkraft 

vilket får till följd att de mindre verksamheterna i realiteten drabbas mycket hårdare än de 

stora. Skadeståndet tillfaller arbetstagarorganisationen eftersom det är den som är berättigad 

att få till stånd MBL-förhandlingar.106

 

AD har som utgångspunkt att förhandlingsskyldigheten enligt 11 § MBL är viktig ur 

arbetstagarnas synvinkel och att ett brott mot förhandlingsreglerna därför ska betraktas som 

allvarligt. Med den utgångspunkten görs en helhetsbedömning av omständigheterna i det 

enskilda fallet. Domstolen tar under övervägande om det har förekommit något missförstånd 

eller förbiseende som kan göra lagbrottet begripligt i någon mån eller om arbetstagarparten är 

medskyldig till det som har hänt. Vidare tar domstolen i beaktning hur stor betydelse beslutets 

effekter har på de anställda när beslutet inte föregåtts av förhandlingar. I AD 1983 nr 94 

lämnade AD det öppet om lagen överträtts eller inte på grund av saken inte hade en sådan 

betydelse för arbetstagarsidan och att det till följd av det inte skulle utgå något skadestånd.107

 

 

 

 

 

 
                                                 
104 Glavå, Mats, Arbetsrätt, 2001, s 518.  
105 Bergqvist Olof, Lunning Lars, Toijer Gudmund, Medbestämmandelagen, Lagtext med kommentarer, 1997, s 
247. 
106 Fahlbeck Reinhold, Praktisk arbetsrätt, 1994, s 178-179. 
107 Bergqvist Olof, Lunning Lars, Toijer Gudmund, Medbestämmandelagen, Lagtext med kommentarer, 1997, s 
246. 
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4. ANALYS 
 

 

 

 

 

Detta kapitel inleds med att jag försöker återge stämningen mellan de olika parterna vid de 

båda PAUL-mötena eftersom jag anser det viktigt att förmedla de känslor som rådde. Därefter 

övergår jag till att försöka besvara frågeställningarna ”Kan arbetsgivaren identifiera de frågor 

som hör hemma i 11 § MBL”? och ”Förhandlar arbetsgivaren enligt 11 § MBL”? Vidare 

berörs alternativa förhandlingslösningar samt intervjupersonernas kunskaper om 11 § MBL. 

Avslutningsvis fokuserar jag på den fackliga organisationsgraden ur jämställdhets- och 

mångfaldsperspektiven. 

 

Eftersom materialet är begränsat kan jag inte generalisera i allmänhet. Min analys kommer 

därför enbart att koppla ihop aktuellt lagrum med företaget där min undersökning ägde rum. 

 

 

4.1 Stämningen 
 

Min uppfattning av mötena är att parterna hade en öppen dialog. Det var högt i tak med de 

olika parternas yttranden. T.ex. uttalade arbetsgivarsidan följande: ”Varför hörs det inga 

hejarop när det blir fastanställningar när ni gör burop vid andra tillfällen”?, ” Allt är inte svart 

eller vitt som ni låter påskina”, ”Vi fuskar inte med budgeten” och ”Varför har inte L.L de här 

argumenten som ni framför”?. Arbetstagarsidan å sin sida, fällde yttranden som ”Ledningens 

sätt är inte professionellt”, ”Vill ni bli av med M.M”?, ”Du kan titta i personalchefens gamla 

20-åriga pärmar om det för det är inte så mycket som har hänt sedan dess”!, ”Det är 

meningslöst att jobba med detta - det är inget strategiskt alls utan det är veckobeslut istället”!, 

”Varför har vi ingen struktur på rekryteringar”? samt ”Varför får inte Y.Y anställa när alla 

andra får”? Att parterna kunde fälla sådana här yttringar anser jag tyder på att det finns ett 

förtroende parterna emellan. Det exemplifieras när arbetsgivarsidan dels vädjar till de fackliga 
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representanterna att inte driva en fråga vid aktuell tidpunkt och dels motiverar vädjan genom 

att ange orsakerna. 

 

 

4.2 Kan arbetsgivaren identifiera de frågor som hör 

hemma i 11 § MBL? 
 

De båda PAUL-mötenas dagordningar tog upp följande punkter: tillsvidareanställningar, 

förlängning av visstidsanställning, praktik, arbetspraktik, uppsägningar, rekryteringsläget, 

rekryteringar, ombyggnadsplaner av en friskvårdsanläggning, A.A: s befattning, former för 

bildandet av en arbetsgrupp angående kompetensutveckling samt tillfällig hjälp. Under 

punkten övrigt togs följande upp: resultatbonus, upprörda känslor på avdelning X, problem 

med rekryteringsstrukturen, personalfest och statistik på sjukfrånvaron. 

 

Vad gäller punkterna på de båda dagordningarna i förhållande till 11 § MBL anser jag att 

många var relevanta men inte alla. Relevanta frågor tycker jag bl.a. var bemanningsärendena 

och ombyggnadsfrågan. Något som jag däremot inte upplevde som väsentligt i förhållande till 

lagstiftningen var att arbetsgivaren uppgav vilka som sagt upp sig. Arbetsgivaren har enligt 

lagen inte en sådan skyldighet men på det här företaget ger man den sortens information för 

att det dels skapar goda relationer och dels mindre frågor i övrigt. Vidare hör inte frågan om 

personalfest hemma här men den kom upp av det praktiska skälet att alla berörda ändå var 

församlade. Sammantaget blir min ståndpunkt att företaget tar upp fler ärenden än vad MBL 

kräver.  

 

Att jag endast närvarade vid två PAUL-möten108 gör att jag inte med säkerhet kan uttala mig 

om arbetsgivaren kan identifiera de frågor som hör hemma i 11 § MBL. Om jag endast ser till 

PAUL-mötena är dock min uppfattning att arbetsgivaren vid det här företaget har den 

kunskapen vilket jag grundar på typen av de ärenden som kom upp på dessa möten. Om jag 

därutöver ser till helheten i stort finns det ytterligare fyra109 olika forum där företagets olika 

                                                 
108 Övriga förhandlingsforum har längre tidsintervaller mellan sig, från var femte vecka till en gång per år, vilket 
gjorde det omöjligt för mig att delta i andra forum än just PAUL-mötena då denna uppsats endast omfattar 10 
veckor. 
109 Se avsnitt 2.2 i vilket det omtalas att forumen är PAUL-möten, lönerevision/förhandling, löneöversyn, 
styrande kommittéer samt arbetstidsförhandlingar. 
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ärenden lyfts. Med så många återkommande forum vore det konstigt om inte frågorna var av 

”viktigare förändring” eller tillhörde vare sig verksamhetsfallet eller arbetstagarfallet. Hos de 

fackliga företrädarna rådde det däremot delade meningar om detta. På frågan ”Anser du att 

arbetsgivaren kan identifiera de frågor som hör hemma i 11 § MBL”? gavs nämligen följande 

svar: ”Det får jag hoppas”, ”Ja”, ”Nej” samt ”Det vet jag inte; i och med att jag inte själv vet 

det”. På frågan ”Tycker du att du själv kan identifiera de frågor som hör hemma i 11 § 

MBL”? svarade samtliga dock enhälligt nej. 

 

 

4.3 Förhandlar arbetsgivaren enligt 11 § MBL? 
 

Följdfrågan blir om arbetsgivaren förhandlar enligt 11 § MBL? Eftersom jag i detta avsnitt 

kommer att bedöma PAUL-mötena utifrån aktuellt lagrum återger jag här paragrafen 

ytterligare en gång som en påminnelse. 

 
Innan arbetsgivare beslutar om viktigare förändring av sin verksamhet,  

skall han på eget initiativ förhandla med arbetstagarorganisation i  

förhållande till vilken han är bunden av kollektivavtal. Detsamma skall  

iakttagas innan arbetsgivare beslutar om viktigare förändring av arbets-  

eller anställningsförhållanden för arbetstagare som tillhör organisationen.  

Om synnerliga skäl föranleder det, får arbetsgivaren fatta och verkställa  

beslut innan han har fullgjort sin förhandlingsskyldighet enligt första stycket. 

 

Som nämnts i avsnittet 4.2 uppfattar jag att företaget kan identifiera de frågor som hör hemma 

i 11 § MBL men det är endast en aspekt av frågan. Hänsyn måste även tas till bl.a. vid vilken 

tidpunkt arbetsgivaren lyfter frågan samt vilka arbetstagarorganisationer arbetsgivaren 

förhandlar med.  

 

Vad gäller tidpunkten är PAUL-mötena av stående inslag varje fredag. Detta faktum borde i 

sig innebära att frågor lyfts på ett så tidigt stadium att de fackliga organisationerna får tillfälle 

att uttrycka sina ståndpunkter i den aktuella frågan. Detta resonemang styrks även av några 

intervjupersoners uppfattningar som på frågan ”Hur långt sträcker sig ordet ’innan’”? svarade  

enligt följande: ”Så snart som möjligt. Vi får veta mycket innan och då är det ett tidigt skede. 
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Det har inte blivit någon överraskning någon gång” samt ”Så att det går att påverka beslutet, 

annars är det meningslöst”. 

 

Vilka arbetstagarorganisationer arbetsgivaren förhandlar med på PAUL-mötena är de som 

företaget har kollektivavtal med, dvs. IF Metall, Sif, Sveriges Ingenjörer samt Ledarna. Det 

finns för övrigt inga andra arbetstagarorganisationer på företaget. På PAUL-mötena deltar 

samtliga arbetstagarorganisationer vilket inte alltid är tvunget enligt 11 § MBL. När det gäller 

verksamhetsfallet ska arbetsgivaren enligt lagen, förhandla med den/de 

arbetstagarorganisation/er som företaget har kollektivavtal med, men i arbetstagarfallet 

behöver arbetsgivaren endast förhandla med den organisation vilken arbetstagaren tillhör. 

Konkret innebär detta att företaget måste förhandla med samtliga kollektivavtalsslutna 

arbetstagarorganisationer, dvs.  IF Metall, Sif, Sveriges Ingenjörer samt Ledarna, när det 

gäller viktigare förändringar i verksamheten. När det istället gäller viktigare förändring av 

arbets- eller anställningsförhållanden måste arbetsgivaren endast förhandla med den 

organisation som den berörde arbetstagaren tillhör. Givetvis kan flera arbetstagare i skilda 

organisationer bli påverkade av en viktigare förändring och då måste arbetsgivaren förhandla 

med samtliga berörda organisationer. Skillnaden är alltså att en viktigare 

verksamhetsförändring angår alla kollektivavtalsslutna organisationer medan en viktigare 

förändring av arbets- eller anställningsförhållanden endast angår den/de organisation/er som 

arbetstagaren/arbetstagarna är medlem/medlemmar i. Det aktuella företaget tycker dock att 

det är smidigt att ha samtliga fackförbund närvarande på samma gång eftersom risken att 

missa ev. förhandlingar då minimeras. Min uppfattning är att företaget gör mer än vad lagen 

kräver i och med att samtliga organisationer alltid deltar på varje PAUL-möte. Av samma 

anledning blir organisationernas medbestämmandegrad hög. 

 

Sammanfattningsvis finner jag alltså att identifieringen av frågorna, tidpunkten och vilka 

arbetstagarorganisationer företaget förhandlar med, är helt i sin ordning. Ger detta då belägg 

för att PAUL-mötena är förhandlingar enligt 11 § MBL? Nej, så enkelt är det dock inte. För 

att exemplifiera detta återger jag hur intervjupersonerna uppfattar PAUL-mötena. På frågan 

om de kallar PAUL-mötena för förhandling svarade flertalet nej110, medan samtliga svarade ja 

på frågan om 11 § MBL uppfylls med PAUL-mötena!111 Vidare beskriver intervjupersonerna 

dessa möten som informationsmöte, MBL-forum, informationsforum, samarbetsorgan samt 

                                                 
110 Se fråga 10 i bilaga 2. 
111 Se fråga 9 i bilaga 2. 
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fackligt forum.112 Svaren ger ett ytterst motsägelsefullt intryck och jag tänker i det följande 

dröja mig kvar vid den problematiken. 

 

Det råder alltså delade meningar om PAUL-mötena är informationsforum eller 

förhandlingsforum enligt 11 § MBL och hittills har mycket tytt på att det skulle vara det 

sistnämnda. Följande omständigheter talar emellertid för motsatsen. 

• PAUL-mötena är stående inslag varje vecka; i och med det tar arbetsgivaren inget eget 

initiativ till förhandling. 

• Ingen förhandlingsframställan görs till respektive arbetstagarorganisation; det som 

skrivs är en dagordning. 

• Det är inget beslutsorgan. 

• Det är organisationerna själva som får begära separata förhandlingar.   

• I dagligt tal kallas inte mötena för förhandlingar. 

 

Att ovan nämnda omständigheter faktiskt existerar tyder på att PAUL-mötena inte är primär 

förhandling enligt 11 § MBL. För att uppfylla lagrummet är det arbetsgivaren som ska ta 

initiativ till förhandling vilket inte sker i det här fallet eftersom mötena rutinmässigt äger rum 

en gång i veckan. Just att mötena har den här stående karaktären gör också att tidpunktens 

betydelse faller bort. Min uppfattning av 11 § MBL är att arbetsgivarens 

förhandlingsskyldighet inte har karaktären av regelbundenhet såsom varje vecka utan med 

längre tidsintervall när det verkligen dyker upp viktigare förändring av verksamhets- och/eller 

arbetstagarfallet. Om jag endast tar hänsyn till skälen som nämnts blir alltså följden att 

PAUL-mötena inte uppfyller 11 § MBL. Detta antagande är dock inte hela sanningen. För att 

få hela bilden krävs följande redogörelse. 

 

I 4 § MBL står det bl.a. att avvikelser får göras från 11 § MBL genom kollektivavtal men 

någon sådan avvikelse har inte gjorts på det aktuella företaget. Inte heller har företaget lokala 

medbestämmandeavtal enligt 32 § MBL. Däremot har arbetsgivarorganisationen 

Teknikarbetsgivarna tecknat en typ av medbestämmandeavtal, Utvecklingsavtalet113, med 

arbetstagarorganisationerna. Företaget ifråga följer detta Utvecklingsavtal och i enlighet med 

det har företaget anpassat medbestämmandet till de lokala förhållandena på arbetsplatsen och 

                                                 
112 Se fråga 1 i bilaga 2. 
113 Utvecklingsavtalet är mellan Sveriges Verkstadsförening och Svenska Metallindustriarbetareförbundet, Sif, 
Sveriges Civilingenjörsförbund samt Ledarna. 
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organiserat sin informations- och förhandlingsskyldighet i partssammansatta organ. PAUL-

mötena är således en del av hela företagets MBL-verksamhet. Företagets sätt att arbeta med 

den primära förhandlingsskyldigheten skulle därmed kunna beskrivas på följande sätt. 

Eftersom företaget anser det som viktigt att föra en dialog med arbetstagarrepresentanterna 

från samtliga organisationer träffas de varje vecka i PAUL-mötena. Att mötena är så ofta som 

en gång per vecka gör att arbetsgivarsidan och arbetstagarsidan tillsammans är med i en 

beslutsprocess. Arbetstagarsidan får här komma med synpunkter och önskemål vilket leder till 

att det förs diskussioner som i förlängningen övergår till att bli förhandlingar. Om 

arbetsgivaren i det läget väljer att inte tillgodose arbetstagarsidans önskemål kan de fackliga 

representanterna begära separata förhandlingar i en viss fråga enligt 12 § MBL.114 Det här 

arbetssättet gör att beslutsprocessen tar sin tid men när väl alla beslut är tagna går 

genomförandet betydligt snabbare tack vare att alla redan är överens och har varit delaktiga i 

att nå fram till de aktuella besluten. All information når med andra ord oerhört snabbt ut till 

berörda och därför borde det här företaget ytterst sällan behöva använda synnerliga skäl som 

undantag i förhandlingsskyldigheten.  

 

Slutsatsen blir följaktligen att företaget trots allt uppfyller sin primära förhandlingsskyldighet 

enligt 11 § MBL. Genom Utvecklingsavtalet har företaget gjort en anpassning av aktuellt 

lagrum till sin egen verksamhet. Avgörande i frågan om det aktuella företagets arbetssätt 

tillämpades enligt MBL eller inte utgjordes av det centrala medbestämmandeavtalets, alltså 

Utvecklingsavtalets, förekomst. I förarbetena nämns att 11 § MBL:s regler föreslogs bli 

dispositiva115 i just syftet att möjliggöra en anpassning av tillämpningen till vad förhållandena 

i varje enskilt fall kräver. Vidare omnämns att anpassningen skulle kunna ske från företag till 

företag och från bransch till bransch genom avtal om tillämpningen av lagens regler. 

Lagreglerna skulle endast vara avsedda att vara en utgångspunkt för sådana förhandlingar.116 

Min uppfattning är att företaget har ett väl fungerande arbetssätt vilket också 

intervjupersonerna tycker. På intervjuerna sa nämligen samtliga intervjupersoner att de är 

nöjda med situationen. 

 

                                                 
114 Se fråga 8 i bilaga 2. 
115 Med dispositiva regler menas att reglerna är avtalbara. Reglerna kan avtalas bort genom både kollektivavtal 
och personliga avtal. Glavå, Mats, Arbetsrätt, 2001, s 64. 
116 Proposition, bilaga 1, s 355. 
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Varför intervjupersonerna beskriver PAUL-mötena på olika sätt kan sålunda bero på vilken 

innebörd man lägger i ordet förhandling. Av ovan nämnda resonemang kan man utläsa att det 

lagenliga synsättet är att förhandlingar är något som måste begäras. I 11 § MBL är det 

arbetsgivaren som måste ta initiativet till en förhandling innan det kan kallas för förhandling. 

Anhängare av detta synsätt anser därför att PAUL-mötena enbart är informationsforum. Det 

andra synsättet skulle kunna vara att man betraktar information som en ensidig 

kommunikation men när ifrågasättande görs uppkommer en diskussion ur vilken en 

förhandling uppstår. Information och förhandling tenderar således att flyta ihop. Ur detta 

perspektiv kan alltså förhandlingar föras under ett vanligt återkommande PAUL-möte. 

Anhängare av detta synsätt menar därför att PAUL-mötena kan kallas för förhandlingsforum. 

 

Personalchefen och inte förhandlingschefen medverkar vid PAUL-mötena. Anledningarna är 

dels personalchefens position och dels att mötena främst handlar om verksamhets- och 

bemanningsfrågor. Förhandlingschefen har ansvaret för arbetsrätten, lönerna och arbetstiderna 

som det förs särskilda förhandlingar om i de övriga fyra forumen. Förhandlingschefen är dock 

personalchefens ersättare i PAUL-mötena. 

 
 

4.4 Alternativa förhandlingslösningar 
 

På frågan om det finns det andra sätt att komma överens på än genom förhandlingar är svaret 

ja. På det här företaget var andra sätt telefonsamtal och träffar.117 Varför parterna har dessa 

informella system är för att det ibland behövs snabba beslut och man kan därför inte vänta till 

nästa veckas PAUL-möte. Det förs således förhandlingar på olika nivåer men gemensamt för 

dem teoretiskt sett är likväl att människor försöker komma överens om vad var och en ska 

ge/ta eller prestera/motta i en uppgörelse mellan dem. De grundläggande delarna i en 

förhandling är för övrigt förhandlingsparterna och deras intressen, förhandlingsprocessen 

samt förhandlingsresultatet. Upplysningsvis är en förhandlingspart en person eller en grupp av 

personer som agerar i linje med sina intressen.118 Om det sagda appliceras på företaget 

innebär det att förhandlingsparterna blir arbetsgivarparten å ena sidan och arbetstagarparten å 

den andra sidan. Vidare är en förhandlingsparts intressen den nytta som denne har av de 

resurser som ska fördelas. Förhandlingsprocessen är i sin tur samspelet som förekommer 
                                                 
117 Se fråga 14 och 15 i bilaga 2. 
118 Kristensen Henrik, Anchor Points and Reference in Negotiations, 1997, s 8. 
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mellan parterna innan förhandlingsresultatet. Slutligen är förhandlingsresultatet produkten av 

förhandlingssituationen där resultatet kan leda till en ömsesidig överenskommelse men också 

inte.119 Detta framgår tydligt av undersökningen som jag utfört.120  

 

De informella kontakterna emellan PAUL-mötena förefaller som meningsfulla i och med att 

de fyller en funktion som förhandlingsmodell. Att förhandlingen ibland sker på detta 

informella sätt anser jag spelar mindre roll då det viktiga är att det sker i samförståndsanda 

vilket det gör här. Företagets målsättning är förmodligen att problem är till för att lösas och 

därför har man de fem olika forumen samt de informella kontakterna. Min uppfattning är att 

företaget har en positiv inställning till att ta del av arbetstagarorganisationernas förslag och 

synpunkter på verksamheten vilket också är andemeningen med MBL. Möjliga förklaringar 

till varför företaget har anpassat förhandlingsförfarandena är att medbestämmandet blir 

effektivare för arbetstagarparterna och att det ur administrativ synvinkel blir enklare att uppnå 

syftet med lagen.  

 

På frågan om förhandlingsskyldigheten är en nackdel eller om det är en fördel att MBL finns 

svarade samtliga sex intervjupersonerna att de anser att det är en klar fördel att MBL 

existerar. Följande motiveringar är från arbetsgivarsidan: ”Vi jobbar alla på samma företag 

och det är bra med insyn i varandras spelytor. Vi tar ett gemensamt ansvar att 

verksamhetsutveckla. Vi har ett bra utbyte av varandra och vi har även varandra som stöd.” 

Arbetstagarsidans motiveringar lyder: ”Om inte MBL fanns så skulle vi kanske inte få reda på 

någonting”, ”Vi kommer till avslut även om det är långbänk ibland” samt ”MBL skapar en 

bra anda; alla är vi här för företagets bästa”.  

 

 

4.5 Kunskapen om 11 § MBL 
 

Det sammanlagda intrycket är att det rådde stor osäkerhet om 11 § MBL. Osäkerheten hörde 

dock endast till arbetstagarparterna där okunskapen var påtaglig medan arbetsgivarparten 

genomgående visade att kunskaperna finns kring nämnda lagrum. På frågan ”Vet Du vad 

arbetsgivarens förhandlingsskyldighet innebär”? svarade arbetstagarsidan: ”Arbetsgivaren 

                                                 
119 Kristensen Henrik, Anchor Points and Reference in Negotiations, 1997, s 8-9. 
120 Se fråga 5 i bilaga 2. 
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måste ta upp större förändringar”, ”Inte i detalj”, ”Kan inte ordagrant” samt inget svar alls. På 

frågan om ”Vet Du vad verksamhetsfallet och arbetstagarfallet innebär i 11 § MBL”? svarade 

samtliga nej. På frågan ”Vet Du vilka arbetstagarorganisationer arbetsgivaren har 

förhandlingsskyldighet mot”? svarade två personer nej, en var tveksam i sitt svar och föreslog 

en annan arbetstagarorganisation än sin egna medan den fjärde intervjupersonen svarade ”Ja, 

de som har kollektivavtal”. 

 

Lika väl som att okunskapen kring 11 § MBL var märkbar i flera fall, lika väl uppvisade 

arbetstagarparterna prov på att de också hade koll. På frågan ”Vad tycker Du är en viktig 

förändring”? svarade arbetstagarparterna följande: ”När det rör personal, t.ex. omflyttning”, 

”Alltifrån organisationsförändringar, neddragningar, nyanställningar, budget och strategiska 

frågor”, ”Sådant som påverkar oss som t.ex. arbetsnedläggning, arbetstider, ny stor kund på 

gång, gå in i ett nytt land; det som påverkar oss som individer är värt att förhandla om” och 

”När folk rycks upp från sin trygga miljö som t.ex. vid omorganisation, allt som berör 

människan är viktigt och hur vi ska tackla det, det ska vara så tryggt och bra som möjligt och 

informeras om det”. 

 

Följaktligen hade inte arbetstagarparterna uppsikt över vad lagen använder för uttryck. I detta 

sammanhang måste jag då nämna att en arbetstagarpart förklarade att i hans fackförbund finns 

en delegation som kan lagen bättre än vad han själv gör. Om det exempelvis skulle råda 

oklarheter på PAUL-mötet tar han hjälp av den kompetensen i delegationen. Övriga 

ordförande har själva uppdraget att förhandla med arbetsgivaren när det uppkommer 

meningsskiljaktigheter. Vad får detta för betydelse att kunskapen om lagrummet inte finns 

fullt ut? Givetvis innebär det en nackdel som visar sig genom att arbetstagarparterna får lita på 

sin motpart att denne sköter sin förhandlingsskyldighet. Jag är dock av den uppfattningen att 

arbetstagarparterna har bättre koll på vad lagrummet innebär i praktiken än vad de har i teorin. 

Jag stöder min uppfattning dels på vad jag hörde under de två PAUL-mötena och dels på all 

information som jag ändå fick under intervjuerna. På PAUL-mötena gav arbetstagarsidan 

nämligen ett påläst intryck genom att de diskuterade, frågade, kritiserade och ifrågasatte. 

Dessutom gav de också konkreta förslag på olika förbättringar och framförde sina önskemål 

samt synpunkter. Sammantaget tyder detta på att arbetstagarsidan är mycket ”debattglada” 

vilket i sin tur fodrar att parterna är insatta i den aktuella problematiken.  
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4.6 Jämställdhets- och mångfaldsperspektiven  
 

Utifrån jämställdhets- och mångfaldsperspektiven ville jag undersöka om den fackliga 

anslutningsgraden skilde sig mellan olika grupper och om organisationsgraden var lägre bland 

personer med utländsk bakgrund samt om den skilde sig mellan män och kvinnor. Av den 

anledningen samlade jag in data som innehöll dessa uppgifter från respektive 

arbetstagarorganisation. Observera att det kan skilja något i siffrorna vilket beror på att vissa 

uppgifter är hämtade vid årsskiftet, alltså med 2006 års läge medan vissa siffror är hämtade 

från februari 2007. Skillnaden är dock marginell. 

 

Slutresultatet blev att 1131 personer är fackligt anslutna av totalt 1166 anställda.121 Av totalt 

265 kvinnor är 248 fackligt anslutna och av totalt 901 män är 883 fackligt anslutna. Jag anser 

därför att organisationsgraden122 är hög både hos kvinnorna och männen och det är ingen 

nämnvärd skillnad mellan könen. I och med att anslutningsgraden är så hög går det inte heller 

att prata om skillnader mellan olika grupper som t.ex. åldersgrupper. Medlemmarna fördelade 

sig enligt följande: IF Metall 782 medlemmar, Sif 236 medlemmar, Sveriges Ingenjörer 65 

medlemmar samt Ledarna 48 medlemmar.  

 

Männen och kvinnorna på företaget fördelar sig med antalen 901-265. En orsak till det kan 

vara att den kompetens företaget behöver på den kollektiva sidan traditionellt finns hos män. 

Företaget har aktivt försökt verka för att öka intresset för yrket hos kvinnor. Företaget har 

därför under många år ordnat sommarskola för både pojkar och flickor på högstadiet samt 

teknikkurs för tjejer under sommarlovet. Vidare har företaget varit initiativtagare och 

medarrangör av Kvinnligt Teknikprogram som är en industriteknisk utbildning på 

gymnasienivå. 

 

När det gäller andelen personal på den kollektiva sidan respektive tjänstemän är siffrorna 773 

respektive 384. På tjänstemannasidan finns i vissa fall motsvarande könsskillnader i antalet 

sökande med rätt kompetens. Som exempel är det väldigt få manliga sökande till 

ekonomtjänster där det förutom civilingenjörsutbildning även krävs ett tredje språk. 

 

                                                 
121 Organisationsgraden är 97% på företaget.   
122 Av kvinnorna är 94 % organiserade och motsvarande siffra hos männen är 98 %. 
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För att få reda på om organisationsgraden var lägre bland personer med utländsk bakgrund 

bad jag respektive ordförande i arbetstagarorganisationerna uppskatta antalet medlemmar med 

utländsk bakgrund. För att kunna sätta dessa uppskattade siffror i relation till något 

uppskattade en personalkonsult det totala antalet anställda på företaget med utländsk 

bakgrund. Jag vill poängtera att uppskattningarna är just uppskattningar och med det menar 

jag att uppgifterna måste tas med stor varsamhet. Ytterligare en försvårande omständighet är 

att jag inte definierade vad jag menar med utländsk bakgrund; begreppet kan således ha olika 

betydelser för de inblandade. Hur var då organisationsgraden bland de anställda med utländsk 

bakgrund? Arbetstagarorganisationerna uppskattade att ett 90-tal av deras medlemmar har 

utländsk bakgrund medan personalkonsulten uppskattade det totala antalet till ett 40-tal. 

Varför denna motstridighet uppstod kan bero på att en organisation tyckte att man kunde titta 

på kommunens antal som lutar åt 10-15 %. Denna siffra uppskattade dock företagets 

representant som klart överskattad. 10-15 % av antalet anställda på företaget skulle innebära 

116-175 personer med utländsk bakgrund och så är inte fallet menar personalkonsulten. 

Motiveringen till det är att kommunen har många flyktingar och andra invandrare som finns i 

olika sorters arbeten. Med de krav företaget har vid rekryteringar blir det tyvärr många som 

faller bort bland de med utländsk bakgrund. En annan personalkonsult tycker att företaget har 

en bra mångfald. Flera av de anställda från andra kulturer har gått vidare inom företaget till 

mer avancerade befattningar men även här är det givetvis kompetensen som styr inklusive 

språkkunskaperna. Mina tankegångar att personer med utländsk bakgrund etableras sämre på 

arbetsmarknaden och att dessa personers positioner skulle vara ofördelaktigare är således 

inget jag kan ge belägg för i det här fallet. 
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5. INTERNATIONELL UTBLICK 
 

 

 

 

 

Uppsatsens ämne, arbetsgivarens förhandlingsskyldighet, har en koppling till direktivet 

2002/14/EG om inrättande av en allmän ram för information till och samråd med arbetstagare 

i Europeiska gemenskapen. I det följande beskriver jag kortfattat direktivets bakgrund och 

syfte men också oklarheter samt vilka ändringarna blev i MBL till följd av implementeringen 

av direktivet. 

 

Direktivet 2002/14/EG om inrättande av en allmän ram för information till och samråd med 

arbetstagare i Europeiska gemenskapen, antogs av Europaparlamentet och Europeiska 

Unionens råd den 11 mars 2002. Direktivet syftar till att inrätta minimiföreskrifter som gör 

det möjligt för arbetstagarna att få information från och samråda med sin arbetsgivare om 

skeenden som kan komma att påverka deras anställningssituation. Bakgrunden till att 

direktivet antogs är enligt punkten 7 i ingressen ett behov av att förstärka den sociala 

dialogen123 och öka det ömsesidiga förtroendet inom företagen för att göra det lättare att 

föregripa risker, göra arbetsorganisationen mer flexibel samt underlätta arbetstagarnas tillgång 

till utbildning inom företaget under trygga förhållanden mm. 

 

Enligt artiklarna 11 och 14 skulle direktivet vara genomfört senast den 23 mars 2005 i 

medlemsstaterna. Av den anledningen tillsatte den svenska regeringen en utredning med 

uppgift att analysera hur gällande svenska regler förhöll sig till direktivet samt lämna 

eventuella förslag till författningsändringar. Utredningen resulterade i betänkandet 

”Genomförande av direktivet om information och samråd”.124 Utredningens förslag till 

författningsändringarna låg till grund för regeringens proposition ”Utvidgad rätt till 

information för arbetstagarorganisationer”.125   

                                                 
123 Den sociala dialogen är den dialog som förs mellan arbetsmarknadens parter på EU-nivå. Avsikten med den 
är att ta tillvara arbetstagarnas och arbetsgivarnas intressen när EU utarbetar regler på det socialpolitiska 
området. http://www.eu-upplysningen.se/templates/EUU/standardRightMenuTemplate____2424.aspx  
124 SOU 2004:85. 
125 2004/05:148. 
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Birgitta Nystöm uttalar sig om direktivet och menar att implementeringen av det fordrar vissa 

ändringar i MBL. Detta trots att direktivet är konstruerat som ett minimidirektiv och inte 

påverkar mera förmånliga nationella bestämmelser. Att direktivet endast omfattar företag med 

minst 50 anställda eller driftsställen med minst 20 anställda påverkar alltså inte MBL eftersom 

den omfattar alla arbetstagare. Merparten av direktivet täcks redan nu in av befintligt 

regelverk.126 En oklarhet är, som Nyström ser det, att reglerna om MBL-förhandlingar och 

information i 11 och 19 §§ MBL kräver att arbetsgivaren har slutit kollektivavtal. I direktivets 

artikel 1.3 står det att arbetsgivaren och arbetstagarrepresentanterna ska arbeta i 

samförståndsanda och med respekt. Nyström menar då att det förefaller som att kravet på 

kollektivavtal med arbetsgivaren måste tas bort i de frågor som omfattas av direktivet. 

Sammanfattningsvis konstaterar Nyström att direktivet om information och samråd som 

helhet är svagare än MBL beträffande de rättigheter som tillskrivs arbetstagarsidan.127  

 

Mia Rönnmar menar att Sveriges medlemskap i EU har medfört utmaningar av den svenska 

modellen.128 Direktiven om inrättandet av en allmän ram för information och samråd, 

kollektiva uppsägningar (98/59/EG) och företagsöverlåtelse (2001/23/EG) går relativt enkelt 

att förena med MBL:s regler rörande information, förhandlingar och medbestämmande. De 

konkreta implementeringarna av direktiven har visserligen krävt vissa förändringar i lag men 

har inte i egentlig mening medfört något ifrågasättande av de svenska traditionerna på 

området. Ett större problem i förhållande till den svenska modellen menar Rönnmar, utgörs av 

EG-rättens betoning av individen och dennes rättigheter. Ett direktiv kan inte utan vidare 

implementeras med hjälp av enbart kollektivavtalen på grund av att dessa inte fullt ut anses 

garantera den enskilde arbetstagarens individuella rättigheter. Detta trots att kollektivavtalen 

har hög täckningsgrad och att kollektivavtalsvillkoren tillämpas även på utanförstående 

arbetstagare. Detta ska i sin tur ses mot bakgrund av avsaknaden av möjligheter att genom 

myndighetsbeslut allmängiltigförklara kollektivavtalen.129 Semidispositiva regler130 i 

                                                 
126 Nyström Birgitta, EU och arbetsrätten, 2002, s 188-189. 
127 Nyström Birgitta, EU och arbetsrätten, 2002, s 189. 
128 Arbetstagare och arbetsgivare organiserade sig redan kring sekelskiftet 1900 i LO och SAF. I detta samarbete 
utvecklades grundreglerna för den kollektiva arbetsrätten så som vi idag känner den. Stämningen mellan parterna 
präglades av samarbete och samförstånd och man lyckades vid avgörande tidpunkter i utvecklingen enas och 
ingå huvudöverenskommelser som i t.ex. Decemberkompromissen 1906 och Saltsjöbadsavtalet 1938. Rönnmar 
Mia, Arbetsledningsrätt och arbetsskyldighet, 2004, s 52. Saltsjöbadsavtalets bestämmelser om bl.a. proceduren 
vid avtalsförhandlingar, konflikter och stridsmedel var i flera årtionden ett effektivt skydd för arbetsfreden och 
blev normgivande för den svenska modellen med parternas fria avtalsrätt och samordnade centrala förhandlingar. 
Bonniers stora lexikon, 1989, s 214. Vidare framhävs ofta den svenska modellen som en framgångsrik 
maktbalans mellan arbete och kapital. Rönnmar Mia, Arbetsledningsrätt och arbetsskyldighet, 2004, s 52-53. 
129 Rönnmar Mia, Arbetsledningsrätt och arbetsskyldighet, 2004, s 54. 
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exempelvis MBL som implementerar direktiv har därför också fått förses med s.k. EG-spärr 

för att förhindra att arbetsmarknadens parter genom kollektivavtalet avviker från de 

individuella rättigheterna som finns upptagna i direktiven.131

 

Vilka ändringar blev det då i MBL till följd av implementeringen av direktivet 2002/14/EG? 

Svaret är att det infördes två helt nya lagparagrafer, 19a och 19b samt att 20 § fick en annan 

lydelse. Innebörden av de nya lagrummen är att även arbetsgivare som saknar kollektivavtal 

fortlöpande ska underrätta arbetstagarorganisationer som har medlemmar anställda hos 

arbetsgivaren om verksamhetens produktionsmässiga och ekonomiska utveckling och om 

riktlinjerna för personalpolitiken (19a) samt att de arbetstagarrepresentanter som får 

information ska ha rätt till skälig ledighet för att ta emot informationen (19b). I 20 § står det 

att informationsskyldigheten ska fullgöras mot den lokala arbetstagarorganisationen om sådan 

finns. Samtliga lagrum trädde i kraft 1 juli 2005.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
130 Med semidispositiva regler menas att vissa bestämmelser i lagstiftningen får frångås till arbetstagarsidans   
nackdel endast genom kollektivavtal och inte genom personliga avtal. Sigeman Tore, Arbetsrätten, 2006, s 23. 
131 Rönnmar Mia, Arbetsledningsrätt och arbetsskyldighet, 2004, s 55. 
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7. BILAGOR 
Bilaga 1: Intervjuguide  
 
Bakgrundsfakta  
 
Namn 
 
Född år 
 
Titel 
 
Vilket år anställdes Du? 
 
Till at-org.: Vilket år började Du engagera Dig fackligt? 
 
Till at-org.: Vilket fackförbund tillhör Du? 
 
Till at-org.: Vilken funktion har du i fackförbundet? 
 
Till at-org.: Kan du säga något om hur det kom sig att Du började engagera Dig fackligt? 
 
Till at-org.: Hur mycket tid ägnar Du åt fackligt arbete? 
 
 
PAUL-mötet på fredagarna 
 
Kan Du beskriva vad PAUL är för något?  
 
Hur tycker Du att fredagsmötena fungerar? 
 
Har fredagsmötena rätt innehåll? 
 
Vad vill Du få ut av fredagsmötena? 
 
Brukar arbetsgivarsidan och arbetstagarsidan tycka samma sak? 
 
Om både arbetsgivarsidan och arbetstagarsidan tycker samma sak i en fråga på ett sådant här 
fredagsmöte, träffar Ni en överenskommelse då? Varför/varför inte?  
 
Vad händer om arbetsgivarsidan och arbetstagarsidan inte tycker samma sak i en fråga? 
 
Till at-org.: Vad krävs för att Du ska begära en separat regelrätt förhandling i en viss fråga? 
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Forts. PAUL-mötet på fredagarna 
 
Stämmer det här antagandet att det inte blir någon tvist förrän någon på arbetstagarsidan 
opponerar sig? 
 
Anser Du att lagen, dvs. 11 § MBL, uppfylls med fredagsmötena?  
 
Är Du nöjd med situationen? 
 
Kallar Du fredagsmötena för förhandling? 
 
 
PAUL-protokollet 
 
Till at-org.: Vad tror Du att arbetsgivarsidan ville förmedla när de tog upp frågan om 
förlängning av visstidsanställning på avdelningen VESP? 
 
Till arbetsgivarsidan: Vad ville Du förmedla när Du tog upp frågan om förlängning av 
visstidsanställning på avdelningen VESP? 
 
Vad är bakgrunden till att frågan om uppsägningar på avdelningen VIOS kom upp? 
 
 
11 § MBL 
 
Känner Du till vad som står i 11 § MBL? 
 
Var tycker Du gränsen går mellan information och förhandling? 
 
Vet Du vilken typ av information som lagen kräver av arbetsgivaren? 
 
Vet Du vad arbetsgivarens förhandlingsskyldighet innebär? 
 
Vet Du vilka arbetstagarorganisationer arbetsgivaren har förhandlingsskyldighet mot?  
 
Anser Du att arbetsgivaren kan identifiera de frågor som hör hemma i 11 § MBL? 
 
Tycker Du att Du själv kan identifiera de frågor som hör hemma i 11 § MBL? 
 
Vet Du vad verksamhetsfallet och arbetstagarfallet innebär i 11 § MBL?  
 
Vidare så nämns ”viktigare förändring” i 11 § MBL. Vad tycker Du är en viktig förändring? 
Hur stor ska t.ex. en order vara för att det ska vara en viktigare förändring? 
 
Innan arbetsgivaren beslutar om viktigare förändring av sin verksamhet så ska han eller hon 
förhandla med arbetstagarorganisationerna. Då undrar jag: hur långt sträcker sig ordet 
”innan”?  
 
Vet Du vad ”synnerliga skäl” kan vara för undantag i arbetsgivarens förhandlingsskyldighet? 
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Övriga frågor 
 
Till at-org.: Varför tror Du att det är personalchefen som deltar i fredagsmötena och inte 
förhandlingschefen? 
Till personalchefen: Varför är det Du som deltar i fredagsmötena och inte 
förhandlingschefen? 
 
Finns det frågor som löser sig utan att det blir en förhandling enligt 11 § MBL? Om ja, hur 
då? 
 
Finns det andra sätt att komma överens än genom förhandling? Om ja, vilka? 
 
Tycker Du att arbetsgivaren förhandlar enligt 11 § MBL? 
 
Tycker Du att fredagsmötet/förhandling kräver både sakkompetens och förhandlings-
kompetens? Eller räcker det att bara ha den ena kompetensen? 
 
Vilka åsikter har man på det här företaget när det gäller förhandlingar?  
 
Anser Du att förhandlingsskyldigheten är en nackdel eller är det en fördel att MBL finns? 
 
Om inte MBL hade funnits, tror Du att Ni ändå skulle ha förhandlat? 
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Bilaga 2: Delresultatet av undersökningen 
 

Nedan följer en redogörelse för intervjupersonernas uppfattningar kring vissa av frågorna i 

intervjuguiden. Jag vill uppmärksamma att jag inte haft som intention att citera 

intervjupersonerna ord för ord, utan istället har jag försökt att komma åt kärnan i samtligas 

svar.  

 

1. Kan Du beskriva vad PAUL är för något?  
Arbetstagarrepresentanterna 
• Informationsmöte där arbetsgivaren informerar om vad som är på gång. Företaget 

lyssnar på vad facket säger men det är arbetsgivaren som bestämmer. 
• PersonalAdministrativa Utskottet Lxxx.132 MBL-forum där vi ventilerar och för 

diskussioner om personalfrågor mm.  
• Informationsforum där frågor om t.ex. personal och organisation kommer upp, 

dock ej löner, men allt annat. Man håller sig uppdaterad. 
• Frågor om exempelvis tillsättningar av tjänster kommer upp. Jag kan ta upp 

problem som dykt upp på mötet. 
 

Arbetsgivarrepresentanterna 
• Samarbetsorgan där arbetsgivaren sköter MBL; vi informerar och diskuterar med 

facken. Det är inget beslutsorgan men facken kan säga sina åsikter och önskemål. 
• Fackligt forum där vi sköter primär informationsskyldighet enligt MBL. Vi 

informerar facken innan vi tar beslut. 
 
2. Hur tycker Du att fredagsmötena fungerar? 

Arbetstagarrepresentanterna 
• Det fungerar. Ibland är det grejor som borde kommit upp men som inte gjort det. 
• Bra, det viktigaste kommer upp. Fredagsmötena är de bästa mötena som facken 

har med arbetsgivaren. 
• Jag får fram det jag vill. Är ett sätt att snabbt få svar. Har möjlighet att ta in 

expertkunskaper eftersom man kan få dragningar av vissa personer. 
• Fungerar bra. Det är högt i taket och vi tar upp de problem som finns. 

 
Arbetsgivarrepresentanterna 
• Bra. Facken har ett engagemang som ibland kanske överstiger vad de egentligen 

behöver; vi är nere på smått ibland. Tycker vi att vi är nere på smått så säger vi att 
vi lämnar saken därhän; att vi har hört er åsikt och skriver ner detta i protokollet. 
Ibland får vi ge upp. Bra samarbetsklimat. Facken bidrar till en bra verksamhet och 
har goda idéer. 

• Rätt så bra i och med att vi har stående möten, agenda och protokoll så rent 
formellt fungerar det bra. Sedan är det ett möte som ibland kan sväva ut men vi 
skapar ett bra klimat ihop med facken att man lyssnar på varandra. De chefer som 
har ärenden kommer dit så cheferna skapar också en relation till facken. I stora 

                                                 
132 Av sekretesskäl kan jag inte återge vad bokstaven L står för. 
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drag så funkar det bra. Sedan tar vi mer ärenden än vad MBL säger och det gör vi 
för att hålla den goda relationen och för att slippa en massa struliga ärenden som 
dyker upp sedan. Vi försöker få struktur.  

 
3. Har fredagsmötena rätt innehåll? 

Arbetstagarrepresentanterna 
• Ja. Ibland så missas dock en del grejer men det brukar inte bli någon jättegrej av 

det mer än att det påpekas för arbetsgivaren. 
• Ja. Agendan skickas ut innan och på mötet kan vi be om dragningar, 

förtydliganden till nästa möte. I övrigt kan vi lyfta upp olika saker. 
• Ja. Det är upp till oss att få svar på frågorna. Följdfrågorna är viktiga i ett ärende. 
• Ja. 

 
Arbetsgivarrepresentanterna 
• Det är ett bra möte där man kan diskutera anställdas oro, men ibland är det lite för 

små ärenden. Jag tycker vi ska arbeta mer strategiskt. 
• Ja, förutom att vi tar mer ärenden än vad MBL säger. Det ser vi till på 

personalavdelningen med de ärenden som vi bollar upp där. 
 
4. Vad vill Du få ut av fredagsmötena? 

Arbetstagarrepresentanterna 
• Få inblick i vad som är på gång, inte bara i personalärenden utan i annat också. 

Alla möjliga problem kan komma upp. 
• Information om helheten, framförallt på vår fabrik. Jag får bl.a. veta vilka 

förändringar som är på gång. Jag får ut det jag vill få ut. 
• Det är viktigt att få vara med och påverka, det är bättre att göra det ihop. Då är det 

färdigt när det är klart. Det kan vara trögt i början, men sedan är det en fördel. 
•  Vi ska ligga steget före. Vad är bäst för företaget? 

 
Arbetsgivarrepresentanterna 
• Ordning och reda. Bidrar också till att cheferna måste ha en tågordning. Jag ser det 

lite som en översyn och revision av det som har hänt. Skapar samordning och 
struktur på arbetet. Det är en kvalitetssäkring. 

• Skapa ett lugn i förhandlingsärendena. Att det inte ska vara en massa konflikter 
som dyker upp precis när som helst. Det skapar ett lugn i vårt arbete för att vi 
samlar på oss ärenden och sedan tar dem på en gång. Det skapar också ett lugn ute. 
Alla vet att det är till det här forumet som man anmäler sina ärenden. Att slippa 
bomma en massa och sedan sitta i förhandlingar.  

 
5. Brukar arbetsgivarsidan och arbetstagarsidan tycka samma sak? 

Arbetstagarrepresentanterna 
• Oftast, men inte alltid. 
• Nej, nästan aldrig. Företaget har sin syn. Mycket handlar om att bli överens. 
• Vi är inte alltid överens men vi är oftare överens än inte överens. Arbetsgivaren 

spelar en roll och facken en annan. Exempelvis vill arbetsgivaren vara flexibel vid 
anställningar, medan vi vill ha mer fasta anställningar. Lönerna är något som man 
aldrig kommer överens om. Att säga nej är ingen mening för då har man inga 
öppningar kvar. 

• Nej, det kan vara delade meningar. Arbetsgivaren har sin syn och vi har vår syn. 
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Arbetsgivarrepresentanterna 
• Vi har oftast samma mål men olika vägar att nå dit. Olika sätt att se vilket som är 

bästa vägen; ska vi ta E 4: an eller E 6: an? Vi är oftare överens än inte. Det händer 
faktiskt också ibland att fackliga sidan har tagit på sig arbetsgivaransvaret och det 
är ju bara att applådera åt det. Det har hänt flera gånger att de har tagit ett 
totalansvar för att inte lönerna ska sticka iväg och de tar ett samordningsansvar. 
Det känns väldigt bra och då har man ju en samsyn. Sedan kan det finnas tillfällen 
när man vill välja olika vägar; men ibland kör vi deras väg och ibland kör de vår 
väg för att skapa ett bra samarbete.  

• I de flesta frågor.  
 
6. Om både arbetsgivarsidan och arbetstagarsidan tycker samma sak i en fråga på ett 

sådant här fredagsmöte, träffar Ni en överenskommelse då? Varför/varför inte?  
Arbetstagarrepresentanterna 
• Ja, är vi överens så gör vi det. Överenskommelsen skrivs ner i protokollet. 
• Det beror på vad det är. Det kommer i protokollet att vi är överens om att göra på 

ett visst sätt. Det kan också bli ett skriftligt avtal om det är av den digniteten. 
• Ja, det förs ned i protokollet. Det finns dock inte så mycket papper på det här 

företaget eftersom det är lite typ ”så här har vi alltid gjort på XX”, men det finns 
avtal om arbetstider, löner och kompetensutveckling. 

• Ja, om vi är överens. 
 

Arbetsgivarrepresentanterna 
• Det beror på arten av frågan. Vissa frågor kräver ett godkännande.  

Överenskommelsen skrivs då i protokollet. Eftersom det inte är ett beslutande 
organ så är det ingen formell förhandling, men det har på något vis blivit en lokal 
överenskommelse att underskrivet protokoll gäller.  

• Ja, i protokollet. 
 
7. Vad händer om arbetsgivarsidan och arbetstagarsidan inte tycker samma sak i en 

fråga? 
Arbetstagarrepresentanterna 
• Då blir det en diskussion och det kan leda till en kompromiss. Eller så får vi påtala 

att facken inte var överens med arbetsgivaren och notera det i protokollet. 
• Vi kan reservera oss mot beslutet och begära en separat förhandling. MBL är ju 

tuta innan du kör. Man kan tycka att det spelar ingen roll vad vi tycker för det blir 
ju ändå som företaget tycker. Men det handlar ändå om att diskutera de här 
frågorna på ett ingående sätt. 

• Vi diskuterar så att vi kanske kan komma överens. Arbetsgivaren bestämmer men 
facken kan ju fortfarande vara mot beslutet. 

• Vi lägger fram våra synpunkter. Det har hänt att vi blivit överkörda eller så kan 
arbetsgivaren ändra på sitt beslut. Vi kan också begära en ny dragning på nästa 
veckas möte; vi skjuter alltså upp det en vecka. 

 
Arbetsgivarrepresentanterna 
• Facken kan reservera sig och begära en ytterligare punkt på nästa PAUL-möte. De 

vill alltså ha ett förtydligande vilket ofta leder till att en chef kommer och 
redovisar. Facken har då fått en förklaring och fått säga sin åsikt. Är de inte nöjda 
med det så kan de lyfta frågan till en förhandling vilket inte görs ofta och det beror 
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nog på vårt sätt att arbeta. Vi har en väl fungerande metod. Jag upplever att vi har 
gått längre när det gäller att bemöta önskemål från facken än vad lagen kräver. 

• De kan reservera sig och begära separata förhandlingar. Företaget har få regelrätta 
förhandlingar på grund av arbetssättet; vi diskuterar igenom frågorna före. Båda 
sidorna har samma inställning till verksamheten; det här företaget ska leva vidare. 

 
8. Till at-org.: Vad krävs för att Du ska begära en separat regelrätt förhandling i en 

viss fråga? 
• Jag fick ta över ett fall som gällde enskild medlem där denne och arbetsgivaren 

inte var överens. 
• Om en medlem blir drabbad på något sätt som jag inte kan acceptera. Mitt fack 

undviker att dra ärendet till en central förhandling eftersom vi ser det som ett 
misslyckande. Det får en negativ stämpel att vi inte lyckats komma överens lokalt. 

• När jag inte är nöjd med resultatet och jag vet att jag har något att förhandla om. 
• Sitter i ett fall nu som ska upp i AD om några dagar. 
 

9. Anser Du att lagen, dvs. 11 § MBL, uppfylls med fredagsmötena?  
Arbetstagarrepresentanterna 
• Samtliga svarade ja, varav en tillade: tillsammans med andra möten. 
 
Arbetsgivarrepresentanterna 
• Jag förutsätter det. 
• Ja egentligen, men vi har också ett annat forum som facken också är med i som 

kallas för styrande kommittéer där man kör förändringsprojekt. Där informerar 
man fortlöpande om förändringar i verksamheten så där är man mer konkret. 
Separat har vi löneförhandlingar. Jag ser PAUL-mötena som förhandling enligt 11 
§ MBL.133  

 
10. Kallar Du fredagsmötena för förhandling? 

Arbetstagarrepresentanterna 
• Nej, det är ett informationsmöte. 
• Nej, jag skulle väl kunna göra det men det får en negativ klang då. 
• Nej, förhandling är det inte, mer ett informationsforum. Har möjlighet att begära 

förhandling. 
• Det beror på ämnet. 

 
Arbetsgivarrepresentanterna 
• Nej. 
• Jag har kallat det för information men det skulle lika gärna kunna heta primär 

förhandling. Det som talar mot det är att vi har samtliga fack där och vi behöver 
inte förhandla med samtliga. Det kan vara tokigare att göra det eftersom de har 
varandra som stöd. 

 
 
 
 

                                                 
133 Via mejl 070307 fick jag ett klart förtydligande på frågan. 
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11. Till at-org.: Vad tror Du att arbetsgivarsidan ville förmedla när de tog upp frågan 
om förlängning av visstidsanställning på avdelningen VESP? 

• Det var en förlängning av visstid vid mammaledighet.  
• En tjej som skulle få förlängning, det har varit vissa inkörningsproblem. 
• Behövde ha in mer folk. 
• Man har fortfarande mycket beläggning där och det var visstidsanställda där. 

 
12. Till arbetsgivarsidan: Vad ville Du förmedla när Du tog upp frågan om förlängning 

av visstidsanställning på avdelningen VESP? 
• Vi har lite mer skyldighet att informera vid visstid. 
• Det är lite olika men vi har ett avtal med IF Metall där vi har en överenskommelse 

om visstid; de andra facken har samma tjänstemannaavtal. 
 
13. Vad är bakgrunden till att frågan om uppsägningar på avdelningen VIOS kom upp? 

Arbetstagarrepresentanterna 
• Någon har sagt upp sig och vi informeras om personalförändringar på PAUL-

mötet. Vi frågar om anledningen till uppsägningen och om tjänsten ska tillsättas av 
annan. Vi vill få snurr på personalen så vi uppmuntrar interntillsättning. 

• Personalen på den avdelningen är mycket eftertraktad och duktig. Det finns planer 
på att avdelningen ska outsourcas vilket gör att personalen söker sig därifrån, 
därav uppsägningar. Det är en markering från den avdelningen. 

• Någon hade sagt upp sig och vi ställer frågor som ”Varför säger han upp sig? och 
”Varför är det så?”. Blev en vidare diskussion om outsourcing.  

• Det var tre stycken uppsägningar och det är allvarligt att det är så många som sagt 
upp sig på den avdelningen. 

 
Arbetsgivarrepresentanterna 
• Vi drar alla uppsägningar, det är en ren information. Alla förändringar av 

anställningsformer tas upp. Facken får koll på vilken medlem som ska flytta. 
• Vi informerar om de som sagt upp sig vilket vi inte behöver göra enligt MBL. Vi 

har skapat ett mönster för vad som dras. 
 
14. Finns det frågor som löser sig utan att det blir en förhandling enligt 11 § MBL?  

Om ja, hur då? 
Arbetstagarrepresentanterna 
• Ja, ibland stämmer vi av med arbetsgivaren innan fredagsmötet och då behövs 

ingen förhandling.  
• Ja, det finns det. Vi behöver inte alltid ha PAUL-möten utan någon från personal 

kan ringa och göra en förhandling. Man vill informera eller göra personen 
uppmärksam på något. Det gör man dagligen på ett eller annat sätt. Man behöver 
inte alltid sitta och förhandla; andemeningen är ju att vi ska komma överens. 
PAUL är mer ett formellt forum där man skriver protokoll.  

• Personalare ringer om det och jag kan då säga ok. Det blir ingen formell 
förhandling då utan mer halvdant. 

• Ja, man kommer överens utan att man behöver sitta i möten. Det handlar om sunt 
förnuft. 
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Arbetsgivarrepresentanterna 
• Ja, exempelvis genom telefonsamtal. 
• Ja, genom att vi pratat med facken innan. 

 
15. Finns det andra sätt att komma överens än genom förhandling? Om ja, vilka? 

• Samtliga svarar att det gör det, exempelvis genom telefonsamtal och dagliga 
kontakter. 

 
16. Tycker Du att arbetsgivaren förhandlar enligt 11 § MBL? 

• Samtliga svarar ja. 
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