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Abstract 

Working life flexibility is all about increasing the adaptability and mobility, so it is essential 

that the use of employees and their obligation to work needs change in the same speed as the 

business develops.  This comparative essay deals with the labour law regulation of the 

employer´s right to direct and allocate work and the employee´s obligation to work in 

Swedish and English law in the light of the increasing flexibilisation of working life. My 

general aim of this essay is to study the labour law regulations regarding the redeployment, 

redundancy and dismissal.  

This essay will highlight the employer and the employee's rights and obligations according to 

the managerial prerogative.  What specifically is dealt within the relevant legal area is the 

English and Swedish trade union membership rate. This is linked to the 29/29-principle in the 

Swedish legislation and the neoliberal labour law in the English law.  The decrease in the 

union membership rate in England is based on the neoliberal labour law whose primary 

purpose is to generate economic efficiency. The key words for the neoliberal labour law are 

deregulation, as trade unions, collective bargaining and collective agreement are known to be 

deemed as an obstacle to the free labor.  In England the law describes incorporated work rules 

in labour regulations as a replacement of the collective agreement and is instead governed in 

the personal contract. The work rules can expand well in the managerial prerogative well so it 

may constitute a limitation.  Furthermore, the rules governing worker's rights are covered by 

areas of the active preventive measures within the labour market, employment protection and 

discrimination law. This essay is mainly the application of these rules in Swedish and English 

context in relation to EU-Directives, EU- treaty and case law. 

Sweden and England's labour law regarding discrimination are very similar, both in terms of 

evidence and drafting legislation.  This essay highlights the woman's disadvantaged role in the 

working life during pregnancy and maternity leave.  Based on labour law regulations, I will 

also describe ethical perspectives in terms of implementation of alcohol- and drug testing as 

being part of the company policy.  

Keywords: Labour Law, comparative Law, Swedish law, English law, EU law, managerial 

prerogative, labour market, relocation, dismissal, employment protection, obedience duty, 

discrimination, collective bargaining, ethics and morals, legal consequences 
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Abstrakt 

Arbetslivets flexibilitet handlar om att öka anpassningsförmågan och rörligheten, därför är det 

essentiellt att användningen av arbetstagarna och deras arbetsuppgifter i takt med 

verksamhetens utseende och behov förändras. Uppsatsen är komparativ och behandlar den 

arbetsrättsliga regleringen av arbetsgivarens arbetsledningsrätt och arbetstagarens 

arbetsskyldighet i svensk och engelsk gällande rätt i ljuset av en växlande arbetsmarknad. Vad 

som särskilt hamnar i fokus är de arbetsrättsliga regleringarna kring omplacering, uppsägning 

och avsked. 

Uppsatsen kommer att belysa arbetsgivarens och arbetstagarens rättigheter respektive 

skyldigheter utifrån arbetsgivarprerogativet. Vad som särskilt behandlas inom det berörda 

rättsområdet är den svenska och engelska fackliga anslutningsgraden med koppling till 29/29-

principen i svensk rätt och den neoliberala arbetsrätten i engelsk rätt. Den minskade fackliga 

anslutningsgraden i England grundar sig på den neoliberala arbetsrätten vars främsta syfte är 

att frambringa ekonomisk effektivitet. Nyckelorden för den neoliberala arbetsrätten är 

avreglering, då fackföreningar, kollektivavtalsförhandlingar och kollektivavtal anses vara ett 

hinder för den fria arbetsmarknaden. I engelsk rätt beskrivs inkorporerade anställningsvillkor i 

arbetsreglementet som en ersättning av kollektivavtal och regleras istället i det personliga 

avtalet. Arbetsreglementen kan både utvidga arbetsgivarprerogativet såväl som det i sig kan 

utgöra en begränsning. De bestämmelser som reglerar arbetstagarens rättigheter omfattas av 

områden som aktiva arbetsmarknadsåtgärder, anställningsskydd och diskriminerings-

lagstiftning. I denna uppsats behandlas främst tillämpningen av dessa regler i svensk och 

engelsk kontext i samband med EU-direktiv, EU-fördrag och rättspraxis. 

Sveriges och Englands arbetsrättsliga system kring diskrimineringsområdet är mycket lika, 

både avseende bevisutformningen och lagstiftningen. Uppsatsen belyser kvinnans 

missgynnade roll ute i arbetslivet i samband med graviditet och mammaledighet. Utifrån 

arbetsrättsliga regleringar kommer även etiska perspektiv beskrivas utifrån implementering av 

alkohol- och drogtester som en del av företagspolicyn. 

Nyckelord: Arbetsrätt, Komparativ rätt, Svensk rätt, Engelsk rätt, EU-rätt, 

arbetsgivarprerogativet, arbetsmarknad, omplacering, uppsägning och avsked, 

anställningsskydd, lydnadsplikt, kollektivavtalsförhandlingar, diskriminering, etik och moral, 

rättsverkningar 
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Förord 

 

Uppsatsen är nu färdig och det till synes eviga arbetet uppfyller en känsla av glädje, lättnad 

och eftertanke. Många tankar har väckts till liv under skrivandets stunder och en större insyn 

och förståelse för de båda rättsystemen har ständigt utvidgats med en djupare insikt. 

Det ligger mycket arbete bakom denna uppsats och av de material som bearbetats under 

processens gång har inte allt presenterats. Den mängd information som jag har tillskansat mig 

under arbetets gång vore nästintill omöjligt att sammanställa på ett lättbegripligt sätt. Mitt 

syfte med uppsatsen har emellertid baserats på en utökad förståelse av de båda ländernas 

arbetsrättsliga rättsystem i ljuset av en allt mer flexiblare arbetsmarknad. Min framtidsvision 

är att komma in på arbetsmarknaden i England inom kort för att utreda relationen mellan 

arbetsgivare och arbetstagare i praktiken. Den insikt och kunskap som jag har fått erhålla 

kommer att vara till stor nytta när jag prövar arbetsmarknaden i landet.  

 

Tack till: 

Min pojkvän för ständig feedback och hans tålamod 

Graham Fenn för insyn i praktiken på den engelska arbetsmarknaden 

Helen Wolkind för tillhandahållande av tips på litteratur och internetlänkar 

Klasskamrater för intressanta diskussioner 

Min kompetenta handledare för inspiration och åsikter 

 

Växjö den 16 mars 2010. 

Malin Wigselius 
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1. INLEDNING 

1.1 BAKGRUND 

För att kunna förstå Sveriges och Englands arbetsrättsliga rättsverkningar utifrån 

arbetsgivarens arbetsledningsrätt och arbetstagarens arbetsskyldigheter är det enklast att 

redogöra för den rättsliga utvecklingen från grunden, genom att utgå från EU-rätten. Det ska 

dock tilläggas att arbetsledningsrätten inte nödvändigtvis behöver vara en 

diskrimineringsrättslig fråga. Jag har valt att beröra könsdiskrimineringen i 

arbetsledningsrätten, skälet till det är att diskrimineringen ofta sker indirekt och i allt 

osynligare former. Följaktligen är det essentiellt att uppmärksamma dessa mönster i 

arbetsgivarprerogativet, då lagstiftning på området inte alltid är tillräcklig. Behovet av att 

angripa arbetsgivarens diskriminerande och godtyckliga arbetsledningsbeslut har i allt högre 

grad ökat vilket inneburit att allt fler EU-fördrag och EU-direktiv har implementerats i svensk 

och engelsk lagstiftning. Utveckling inom diskrimineringsområdet har skett ytterligare genom 

Lissabonfördragets tillkomst på EU-nivå som trädde i kraft den 1 december 2009, då 

könsdiskrimineringen har fått ett starkare skydd än vad den tidigare hade i 

Amsterdamfördraget. Vad jag särskilt kommer att beröra i uppsatsen i svensk och engelsk rätt 

är likabehandling i arbetslivet, då jag utreder hur kvinnan kan missgynnas under en graviditet 

och efter mammaledighet.  

Genom EU-fördragens och EU-direktivens inflytande på de båda ländernas lagstiftning finns 

det följaktligen delar av juridiken där det görs undantag trots regleringar. I Sverige kallas det 

för arbetsgivareprerogativet, det vill säga arbetsgivarens ensidiga arbetsledningsrätt som är 

långtgående men likväl kan begränsas genom diskrimineringslagarna (DiskrL), lagen om 

anställningsskydd (LAS) och medbestämmandelagen (MBL). Vad som även finns etablerat i 

den svenska rättspraxisen som en utvidgad rättighet för en arbetsgivare är § 32-

befogenheterna: rätten att fritt leda och fördela och fritt antaga och avskeda. Vad som dock 

kan inskränka denna rättighet är den så kallade 29/ 29-principen. Denna princip handlar om 

omplacering av arbetstagare som ett arbetsledningsbeslut. Arbetsgivaren har utifrån LAS en 

omplaceringsskyldighet och denna skyldighet inskränks genom 29/29-principen, med stöd av 

kollektivavtal. Vad som även inskränker arbetsgivarens rättigheter är den så kallade 

”bastubadarprincipen” som enligt rättskälleläran ska tolkas som en dold 

kollektivavtalsklausul. I England däremot är rättspraxis väletablerat och arbetsgivaren utgår 

från arbetsregler och arbetspolicys som i Sverige skulle kunna ses som sedvänja eller 

handelsbruk på arbetsplatsen. Fackföreningsrörelsen i England har sitt ursprung från 1864, då 
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Trade Union Congress (TUC) bildades.
1
 Fackförbunden i landet har dock inte fått samma 

inflytande på arbetsmarknaden som i Sverige. Den svenska fackföreningsrörelsen framväxt 

kom under senare delen av 1800-talet. Huvuduppgiften för denna rörelse var att söka få till 

stånd en generell reglering av anställningsvillkoren för olika grupper av arbetstagare, det vill 

säga tvingandet genom tillkomsten av kollektivavtal med arbetsgivarna.
2
 Det jag ställer mig 

en aning ambivalent till är utifrån fackförbundens minskande anslutningsgrad i England och 

den allt vanligare frånvaron av kollektivavtal, hur blir då arbetstagare skyddade mot 

omplaceringar, uppsägningar och avsked? Får arbetsgivaren i England fritt utnyttja sina 

rättigheter genom självskrivna arbetsregler och hur kan arbetsgivarprerogativet inskränkas? 

Vad som vidare utreds i de båda länderna är hur arbetsgivaren med återkoppling till 

arbetsledningsrätten förhåller sig till att implementera alkohol- och drogtester som en del av 

företagspolicyn. Vid införandet av policys kommer arbetsgivaren att granskas utifrån god sed 

på arbetsmarknaden och om arbetstagarens personliga integritet kan anses vara kränkt i 

förhållande till denna implementering. Jag kommer i arbetsgivarens etik i arbetslivet spegla 

dessa kontroversiella arbetsledningsbeslut i ljuset av rättsfilosofiska teorier. 

1.2 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Jag har valt att göra en komparativ studie av två europeiska länder. Mitt syfte med denna 

uppsats är att utreda svensk och engelsk rätt utifrån arbetsledningsrätten som en del av 

arbetsgivarprerogativet, där jag vidare undersöker arbetsgivarens och arbetstagarens 

rättigheter och skyldigheter. När jag utreder arbetstagarens rättsverkningar kommer jag 

särskilt att utreda graden av arbetstagarens anställningsskydd med koppling till likabehandling 

i arbetslivet utifrån EU-direktiv, EU-fördrag, gällande rätt och rättspraxis. Syftet är att utreda 

rättsverkningar som kan anses förekomma för arbetstagare som konsekvens av 

arbetsgivarprerogativet. Jag kommer även att analysera och närmare studera grunderna till hur 

domstolarna i de båda länder dömer under sina domstolsprocesser. 

Jag avser att besvara och diskutera kring följande frågor för respektive land: 

- Vad har arbetsgivaren och arbetstagaren för rättigheter respektive skyldigheter utifrån 

arbetsgivarprerogativet i relation till omplacering och avveckling?  

- Vilka rättsverkningar kan anses förekomma för arbetstagare som konsekvens av 

arbetsgivarprerogativet utifrån EU-direktiv, EU-fördrag, gällande rätt och rättspraxis? 

                                                 
1
 Deakin, Simon & Morris, Gillian S. Labour Law, 4: e upplagan, Hart Publishing Oxford och Portland, Oregon 

2005 s. 27. 
2
 Göransson, Håkan, En introduktion till Arbetsrätten, 4:e upplagan, Stockholm: Nordstedts Juridik AB 2007 s. 

91 f. 
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- Hur kan arbetsrättsliga regleringar påverka arbetsgivarens arbetsledningsrätt utifrån de 

tre olika etiska perspektiven: utilitarism, egoism och rättighetsläran, och vilka 

rättsverkningar kan det få för arbetstagare? 

Eftersom jag utreder arbetsgivarens arbetsledningsrätt som en del av arbetsgivarprerogativ i 

de båda länderna har jag för avsikt att i huvudsak återspegla arbetsrättsligt: avvecklingen och 

omplaceringen av arbetstagare. 

1.3 METOD 

Jag har i huvudsak använt mig av rättsdogmatisk metod i min uppsats, vilket innebär en 

genomgång av gällande rätt. Vad som emellertid krävs för en komparativ rättsstudie som 

denna är en observation som innefattar en analys av rättens inverkan för arbetstagare i 

förhållande till flexibiliteten av arbetsgivarens arbetsledningsrätt. Uppsatsens underlag tar i 

huvudsak stöd av EU-direktiv, lagtext, lagförarbeten, rättspraxis och doktrin. För att kunna 

belysa och analysera engelskt och svenskt rättssystem har jag tagit stöd av hur Bogdan belyser 

genomförandet av en komparativ studie på bästa möjliga sätt.
3
 Bogdan beskriver en 

jämförelse mellan två rättsordningar är bilateral och jag tänkte använda mig av metoden 

materiell jämförelse. Detta innebär att jag kommer att jämföra rättsordningarnas materiella 

innehåll samt på abstrakt nivå kort beskriva hur en formell jämförelse kan se ut. I huvudsak 

kommer jämförelsen att beskrivas på mikronivå.
4
 För att förstå hur man tillämpar juridiken i 

praktiken har jag tagit del av Lehrbergs sätt att angripa rättsvetenskapen.
5
 Min målsättning 

med uppsatsen är att den ska vara en grund för vidareforskning. Därför har jag även låtit mig 

inspireras av Dahlmans sätt att tänka beträffande begreppet neutralitet inom juridiken.
6
 

Framställningen av neutralitetsidealet var särskilt essentiell att ha i åtanke när jag skulle utföra 

den rättfilosofiska delen av uppsatsen, arbetsgivarens etik i arbetslivet. 

1.3.1 Rättsfamiljer 

För att få en djupare förståelse för den svenska och engelska rättsliga utvecklingen tänkte jag 

redogöra lite kort om de båda ländernas historia utifrån deras rättsfamiljer.  Det finns tre 

indelningar av rättsordningar i rättsfamiljerna: nordiska, anglosachsiska och 

kontinentaleuropeiska rättsfamiljer. Sverige tillhör den nordiska och England den 

anglosachsiska. Vad som kännetecknar den anglosachsiska rättsfamiljen är dess 

internationella kontraktsrätt och avtalsrätt. Lagstiftningen har även en stor betydelse, då 

                                                 
3
 Bogdan, Michael, Komparativ rättskunskap, 2:a upplagan, Stockholm: Nordstedts Juridik AB, 2003 s. 64 f. 

4
 Bogdan, 2003 s. 56 f. 

5
 Lehrberg, Bert, Praktisk juridisk metod, 5:e upplagan, Uppsala: I.B.A, 2006 s. 56f 

6
 Dahlman, Christian, Neutralitet i juridisk forskning, Lund: Författaren och Studentlitteratur, 2006 s. 39 f. 
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särskild vikt läggs vid rättspraxis. I den nordiska rättsfamiljen finns lagstiftning och reglering 

på alla nivåer, såväl som det finns stor tillförlit till lagförarbeten.
7
 

1.3.2 Att kunna tolka och utläsa engelska rättskällor  

För att kunna förstå det engelska rättssystemet är det viktigt att veta dess uppbyggnad genom 

de olika domstolar som finns i landet. Domstolsväsendet inom arbetsrätten omfattar både 

England och Wales, där domstolsverket verkar genom fyra instanser: Employment Tribunal 

(ET), Employment Appeal Tribunal (EAT), Court of Appeal (COA) och Supreme Court of the 

United Kingdom (SCOUK).
8
 England och Wales tillhör common law-länderna. Vad som är 

särskilt kännetecknande för denna rättsordning är att domstolspraxis är en mycket viktigt 

rättskälla,
9
 även kallad Stare decisis-principen.

10
 Domstolspraxis är företrädesvis 

förekommande inom områden som avtalsrätten och skadeståndsrätten. Genom enskilda 

domstolsavgöranden (prejudikat) och enligt en kasuistisk metod (från fall till fall) har 

Common law utvecklats. Om det visar sig att en rättsfråga har avgjorts av en högre domstol, 

är lägre domstolar alltid förpliktigade att följa denna tolkning i senare liknande fall.
11

 

Övervägande domineras alltså engelsk rätt av prejudikat. Även skrivna författningar spelar en 

viktig roll under en domstolsprocess, i synnerhet där engelsk rätt står under EU-rättens 

inflytande. De primära författningarna är av parlamentet antagna lagar (Acts of Parliament). 

Om det skulle råda en konflikt mellan lagstiftning och prejudikat får prejudikaten ge vika, 

skälet är att domaren är bunden av gällande författningar och får således inte vägra att 

tillämpa dem om det skulle visa sig att domaren ogillar dess innehåll.
12

 Det finns givetvis ett 

flertal andra källor att fördjupa sig inom, men för att avgränsa mig kommer jag specifikt att 

fokusera på prejudikat, lagstiftning, individuella avtal och kollektivavtal inom det engelska 

rättssystemet. Under studerandet av de engelska rättsfallen har jag särskilt utgått från 

Employment Appeal Tribunal (andra instans) och Court of Appeal Tribunal (tredje instans). 

Anledningen till att jag valde målet Western Excavation v Yates
13

, som granskades i domstol 

1978, är för att det ytterst sällan inom det rättsområde som jag undersöker förekommer att 

domarna går till Court of Appeal som i detta fall. Vidare är det rättsområde som behandlas i 

det nämnda rättsfallet inte särskilt beroende av lagstiftning. Det har varit tydligt då jag har 

undersökt liknande mer aktuella mål från 2000-talet som gått till Employment Appeal 

                                                 
7
 Bogdan, 2003 s. 76 f. 

8
 Deakin & Morris, 2005 s. 74 f. 

9
 http://ec.europa.eu/civiljustice/org_justice/org_justice_eng_sv.htm (2010-01-22) 

10
 Bogdan, 2003 s. 92 f. 

11
 http://ec.europa.eu/civiljustice/legal_order/legal_order_uni_sv.htm (2010-01-22) 

12
 Bogdan, 2003 s. 113. 

13
 Western Excavation (ECC) Ltd v Sharp (1978) IRLR 27, CA. 

http://ec.europa.eu/civiljustice/org_justice/org_justice_eng_sv.htm
http://ec.europa.eu/civiljustice/legal_order/legal_order_uni_sv.htm
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Tribunal, där inga större förändringar i domstolsprocesserna har förekommit med bakgrund 

till lagstiftning. 

1.4 AVGRÄNSNING OCH DISPOSITION 

Inom arbetsgivarens arbetsledningsrätt återfinns rätten att fritt leda och fördela och fritt antaga 

och avskeda. Denna uppsats återspeglar arbetsgivarens arbetsledningsrätt, då jag genom min 

avgränsning valt att i huvudsak fördjupa mig inom den privata sektorn. Jag har även valt att 

inte beröra rekryteringen inom arbetsledningsrätten, det vill säga rätten att fritt antaga. Vidare 

diskuteras arbetsgivarens begränsningar i sin arbetsledningsrätt genom DiskrL, LAS och 

MBL från den svenska lagstiftningen och motsvarande begränsningar i den engelska. 

Inledningsvis i uppsatsens andra kapitel beskrivs EU-fördragens och EU-direktivens inverkan 

på de båda ländernas diskrimineringslagstiftning med återkoppling till likabehandling i 

arbetslivet. I kapitel tre definieras det svenska begreppet arbetsgivarens arbetsledningsrätt 

genom § 32-befogenheterna, 29/29-principen och bastubadarprincipen. Sedan redogörs 

arbetsgivarens omplaceringsskyldighet och rättsverkningar för en arbetstagare när en 

provocerad uppsägning inträffar. I uppsatsen kommer även arbetsgivarens 

primärförhandlingsskyldighet att belysas och det fackliga tolkningsföreträdet som inträffar 

före en förhandling. För att ytterligare klarlägga vilka rättsverkningar som kan infinna sig för 

arbetstagare i tjänsten kommer även likabehandling i arbetslivet beröras, utifrån 

diskrimineringslagstiftningen. Vad som särskilt kommer att beröras är arbetsgivarens förbud 

mot diskriminerande handlingar, direkt såväl som indirekt under ledning och fördelning av 

arbetet och under uppsägning eller avskedande. När jag utreder likabehandling i arbetslivet i 

den svenska rätten kommer jag särskilt att nämna två AD-domar som berör gravida kvinnors 

utsatthet av arbetsgivarens arbetsledningsbeslut, utifrån rådets direktiv 2002/73/EG och 

rådets direktiv 76/207/EEG. Som en ytterligare begränsning i arbetsgivarens 

arbetsledningsrätt kommer jag att utgå från arbetsgivarens vidtagande av kontrollåtgärder i 

form av alkohol- och drogpolicys. I samband med denna begränsning kommer jag att studera 

hur det kan strida mot god sed på arbetsmarknaden och således kan kränka arbetstagarens 

integritet. 

Bakgrunden till dispositionen jag presenterat grundar sig på en önskan om en djupare 

förståelse, för att kunna angripa arbetsgivarens rättigheter och arbetstagarens skyldigheter i ett 

anställningsförhållande och arbetstagarens eventuella rättigheter med stöd utifrån 

kollektivavtal. Detta kommer att göras med återkoppling till den svenska rätten för att senare i 

kapitel tre redogöra den engelska motsvarigheten. Vidare i uppsatsen kommer en beskrivning 

om Englands arbetsregler och arbetspolicys, samt vilken inverkan avsaknaden av 
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kollektivavtal allt oftare har för arbetstagare i anställningsförhållandet. Jag lyfter sedan nivån 

för att undersöka djupare av vilken anledning England är mer fokuserad på arbetsregler och 

policys. Jag kommer vidare att beröra hur kollektivavtalets frånvaro kan ha ansetts påverka 

arbetstagarnas anställningsskydd i landet. För att vara konsekvent i min beskrivning av de 

båda länderna har jag valt att belysa hur kollektivavtalsförhandlingarna och rätt till 

information behandlas inom engelsk rätt. Genom nästa steg i min komparativa jämförelse har 

jag även valt att beskriva likabehandling i arbetslivet, då jag utgår från ”Sex Discrimination 

Act 1975”. Vad som särskilt återspeglas är dess rättsverkningar för kvinnliga arbetstagare som 

återkommer till sitt arbete efter sin mammaledighet. Syftet är att utreda graden av 

anställningsskydd under en omplacering såväl som under en uppsägning eller ett avsked. 

Slutligen i kapitel fyra kommer jag att nämna alkohol- och drogpolicyn i engelsk rätt på ett 

motsvarande sätt som i svensk rätt. I den komparativa analysen i kapitel fem besvaras 

frågeställningarna, där jag diskuterar likheter och olikheter, styrkor och svagheter för 

respektive land. För att ytterligare klarlägga det rättsdogmatiska området valde jag att avrunda 

ämnesområdet med en rättfilosofisk synvinkel utifrån etiken i arbetslivet samt utifrån alkohol 

och drogpolicyn i de båda länderna. Regleringssystemen inom arbetsrätten i respektive land 

har sina likheter men även olikheter. Därför blir det särskilt intressant att belysa hur 

arbetsgivarens arbetsledningsrätt påverkas utifrån etiska teoretiska begrepp och vilka 

konsekvenser det kan innebära för en arbetstagare. 
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2. EUROPEISKA UNIONENS INVERKAN 

2.1 BAKGRUND 

Det som gör EU speciellt är EU:s överstatliga karaktär där EU:s institutioner har möjligheten 

att fatta beslut som är bindande för varje medlemsstat. Sedan England inträdde sitt 

medlemskap i Europeiska Unionen (EU) 1973 och Sverige 1995 har båda ländernas 

utrikespolitik och regleringssystem förändrats.
14

 Genom Lissabonfördraget som trädde i kraft 

den 1 december 2009 ändrades EU:s två viktigaste fördrag: fördraget om Europeiska unionen 

(EU-fördraget) och fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen (EG-fördraget). 

EG-fördraget döps om till fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget),
15

 

som vidare kompletterar EU-fördraget med mer detaljerade och funktionella bestämmelser.
16

 

När Sverige och England blev medlemsstater har deras diskrimineringslagstiftning förändrats 

på åtskilliga områden, då den nationella rätten ska tolkas i enlighet med EU-rätten (tidigare 

EG-rätten).
17

 När jag utgår från EU-fördrag och EU-direktiv kommer jag särskilt att fokusera 

på likabehandling mellan könen. 

Bakgrunden till varför jag valt att använda mig av denna vinkling med koppling till EU-rätten 

är för att diskrimineringsförbuden utgör en principiell inskränkning i arbetsgivarens fria 

arbetsledningsrätt och uppställer således begränsade krav på saklig grund. Arbetsgivare är 

förbjudna att utöva sin arbetsledningsrätt på ett sätt som otillåtet missgynnar arbetstagare på 

grund av kön, etnisk tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning etc. Vad ett sådant 

arbetsledningsbeslut kan grunda sig på kan avse anställning, befordran, löne- och andra 

anställningsvillkor, ledning och fördelning av arbetet och uppsägning eller avskedande. 

Under ett arbetsledningsbeslut ställs krav på arbetsgivaren att visa att handlandet och beslutet 

styrs av skäl som saknar samband med kön och om det skulle röra sig om indirekt 

diskriminering ställs det krav på att skälen bakom beslutet ska grunda sig på kriterier som 

anses vara lämpliga, nödvändiga och objektivt motiverade.
18

 Det ska dock tilläggas att det 

dagligen finns problem att realisera dessa uppställda krav på arbetsmarknaden. Det krävs 

sålunda aktiva åtgärder för att förebygga ogynnsam behandling mellan könen, kanske behövs 

det bättre granskning av domstolarna i svensk och engelsk rätt? Detta kommer att diskuteras 

vidare i analysen. 

                                                 
14

 Bernitz, Ulf & Kjellgren, Anders, Europarättens grunder, Stockholm: Nordstedts Juridik AB, 2007 s.18. 
15

 http://europa.eu/lisbon_treaty/full_text/index_sv.htm  
16

 http://www.eu-upplysningen.se/Lagar-och-regler/Om-EUs-fordrag   
17

 Hydén, Håkan, Rättsregler-En introduktion till juridiken, Lund: Studentlitteratur, 2001 s. 55. 
18

 Rönnmar, Mia, Arbetsledningsrätt och arbetsskyldighet – En komparativ studie av kvalitativ flexibilitet i 

svensk, engelsk och tysk kontext, Juristförlaget i Lund, 2004 s. 368. 

 

http://europa.eu/lisbon_treaty/full_text/index_sv.htm
http://www.eu-upplysningen.se/Lagar-och-regler/Om-EUs-fordrag
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2.1.1 Allmänt om EU-rättens inverkan på likabehandling i arbetslivet  

Bakgrunden till att EU-rätten har fått stort inflytande på den nationella rätten inom svensk 

såväl som engelsk rätt är för att likabehandlingsprincipen utgör en av de viktigaste 

rättsprinciperna inom Europeiska Unionen (EU). Särskilt förbudet mot diskriminering på 

grund av nationalitet, då det berör den inre marknaden med utbyte av tjänster, och har därför 

blivit ett av det mest fundamentala diskrimineringsförbud inom EU. Sedan gammalt finns det 

även rättslig reglering kring könsdiskriminering, då allt fler likabehandlingsdirektiv 

implementerats i svensk och engelsk rätt, bland annat likabehandling mellan kvinnor och män 

och likabehandling av personer av ett och samma kön.
19

  

2.1.2 Artikel 19 i EU–fördraget  

Genom Lissabonfördragets tillkomst på EU-nivå har artikel 13 i EG-fördraget blivit ersatt av 

artikel 19 i EU-fördraget. Vad artikel 19 i EU-fördraget särskilt berör är beslut om åtgärder i 

syfte att bekämpa diskriminering, direkt såväl som indirekt. Kommissionen nämner två 

direktiv: ”direktiv om genomförandet av principen om likabehandling av personer oavsett 

deras ras eller etniska ursprung och rådets direktiv om inrättandet av en allmän ram för 

likabehandling”. Jag kommer enbart att beröra den allmänna ramen för likabehandling utifrån 

artikel 19 i EU-fördraget. Vad effekterna av direktivet i huvudsak medför är en orättvis 

behandling för indirekt könsdiskriminering i jämförelse med indirekt diskriminering. 

Bakgrunden till denna effekt är att EU-domstolen ställer särskilda krav för statistiskt 

dokumenterat material som bevis för indirekt könsdiskriminering. Kraven som är uppställda 

kan frambringa stora problem och kan nästintill bli omöjliga att uppfylla då offentlig 

tillgänglig statistik kan saknas.
20

 

2.1.3 Rådets direktiv av principen om likabehandling 2002/73/EG  

Vad som särskilt uttalas i likabehandlingsdirektivet är att förbudet mot diskriminering inte 

nödvändigtvis behöver innebära att organisatoriska bestämmelser och givna ramar skulle vara 

ett hinder för en grupp av personer av ett och samma kön. Åtgärderna kan således vara 

tillåtna, det som i huvudsak är avgörande beror på vad organisationens syfte är och om det 

främjar dessa personers särskilda behov och främjar jämställdheten mellan kvinnor och 

män.
21

 

2.1.4 Rådets direktiv av principen om likabehandling 76/207/EEG 

I rådets direktiv 76/707/EEG saknas definitionen av begreppen direkt och indirekt 

diskriminering. För att kunna inrätta en allmän ram där alla diskrimineringsgrunder är 

                                                 
19

 Rönnmar, 2004 s. 66 f. 
20

 art. 19 i EU-fördraget 
21

 Rådets direktiv 2002/73/EG (15) 
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samlade antog rådet direktivet 2000/43/EG för likabehandling oavsett ras eller etniskt 

ursprung och direktivet 2000/78/EG för likabehandling i arbetslivet. Utifrån direktiven går det 

att utläsa definitionen av begreppen direkt och indirekt diskriminering och därför ställs det 

högre krav att med avseende på kön införa definitioner som överensstämmer med dessa 

direktiv.
22

 Utifrån artikel 2.4 kan man utläsa i rådets direktiv 76/207/EEG att det är förbjudet 

att hindra åtgärder som främjar lika möjligheter för män och kvinnor, i huvudsak när det avser 

att avlägsna befintliga ojämlikheter som påverkar kvinnors möjligheter i fråga om tillgång till 

anställning, befordran och arbetsvillkor m.m.
23

 

3. ARBETSGIVARENS ARBETSLEDNINGSRÄTT I SVERIGE 

3.1 BAKGRUND 

1906 ingicks en överenskommelse mellan SAF och LO, som fick benämningen 

Decemberkompromissen. Utifrån det nya avtalet fick fackföreningen genomslagskraft för sina 

önskemål om föreningsfrihet i utbyte mot de så kallade § 32-befogenheterna, som innebär att 

arbetsgivaren har rätt att fritt leda och fördela arbetet samt fritt anställa och avskeda 

arbetstagare.
24

  

3.1.1 § 32-befogenheterna 

§ 32-befogenheterna utgör både en allmän rättsgrundsats och en så kallad dold klausul i 

kollektivavtalet och gäller således generellt i alla anställningsförhållanden.
25

 Vad som även 

tillkommer denna rättighet från arbetsgivarens sida blir en skyldighet från arbetstagarens sida, 

en så kallad lydnadsplikt som infaller sig gentemot arbetsgivaren. Det innebär att 

arbetstagaren är förpliktigad att utföra det arbete som arbetsgivaren fördelar. Vad som 

emellertid är den rättsliga utgångspunkten i detta avseende är att om arbetsgivaren håller sig 

inom ramen för sin fria beslutanderätt, kan domstolen inte ifrågasätta eller döma i frågan 

huruvida arbetsgivarens beslut skäligen borde haft en annan utgång. Vad avser frågan att 

arbetsgivaren inte kan angripas rättsligt för sin arbetsledningsrätt finns det inom rättsväsendet 

dock undantagsfall. 

3.1.2 29/29-principen 

Utifrån arbetsgivarens arbetsledningsrätt ingår det att arbetsgivaren i stor utsträckning såväl 

tillfälligt som varaktigt kan förändra arbetsuppgifterna inom ramen för arbetstagarens 

anställning. Vad denna flexibilitet som arbetsgivaren har kan medföra, är att en eller flera 

                                                 
22

 Prop. 2004/05:147, Ett utvidgat skydd mot könsdiskriminering, s. 154. 
23

 Prop. 2004/05:147, s.151, Rådets direktiv 76/207/EEG art. 2.4. 
24

 Glavå, Mats, Arbetsrätt, Lund: Studentlitteratur, 2001 s. 26. 
25

 Källström, Kent, Malmberg, Jonas, Anställningsförhållandet – Inledning till den individuella arbetsrätten, 

Uppsala: Iustus Förlag AB, 2006 s. 187. 
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arbetstagare löper en risk att bli omplacerade som en lösning för ett verksamhetsbeslut. Det är 

emellertid ett avvägande att skilja mellan en omplacering som ett arbetsledningsbeslut i ett 

pågående anställningsförhållande och den omplaceringsskyldighet som arbetsgivaren har i 

syfte att undvika uppsägningar. Vad avser 29/29-principen handlar det om omplacering av 

arbetstagare som ett arbetsledningsbeslut.  Grundtanken med 29/29-principen är att reglerna 

gäller för alla arbetstagare på arbetsmarknaden, men dess praktiska betydelse kan variera 

beroende på om man är arbetare eller tjänsteman. Som tjänsteman kan man få ett slags 

befattningsskydd, vilket innebär att om tjänstens innehåll har preciserats i anställningsavtalet 

är det att anse som ramarna för arbetsskyldigheten. Skulle det visa sig att en arbetsgivare 

omplacerar någon i strid med någon av ovanstående regler är det att anse som en uppsägning i 

enlighet med 7 § LAS, och måste vara sakligt grundad.
26

 Med utgång från AD:s praxis 

innebär det att arbetstagaren är skyldig att utföra andra arbetsuppgifter än det som vanligen 

utförs inom ramen för anställningsavtalet, en så kallad lydnadsplikt som inträder.
27

 I regel är 

dock arbetstagaren inte skyldig att utföra arbete utanför sitt eget kollektivavtalsområde. 

Principen som etablerades i Arbetsdomstolen (AD) i målet 1929:29, har den innebörden att ett 

kollektivavtal äger tillämpning på allt sådant arbete som efter ett praktiskt bedömande står i 

ett naturligt samband med den centrala verksamheten som avtalet först och främst syftar på. 

Vad som även begrundas är att arbetstagaren förutsätts ha de allmänna yrkeskvalifikationer 

som krävs för de nya uppgifterna. I rättspraxis har dock kriteriet ”naturligt samband” fått en 

extensiv tolkning. Arbetsgivaren kan ändra inriktning av sin verksamhet och de nya 

uppgifterna kan omfattas av det tidigare anställningsavtalet. Den avgörande betydelsen är om 

arbetsuppgifterna har ett naturligt samband med den centrala verksamheten som 

kollektivavtalet först syftat på. Vidare utgår AD från att kollektivavtal ska tolkas i enlighet 

med denna princip.
28

 

3.1.3 Bastubadarprincipen 

I bastubadarmålet
29

 etablerade domstolen en generell begränsning av arbetsgivarens 

arbetsledningsrätt när det gäller att omplacera arbetstagare, den så kallade 

bastubadarprincipen. I huvudsak handlar regeln om att arbetsgivaren skall visa godtagbara 

skäl för vissa typer av omplaceringar, även om omplaceringen visar sig vara inom ramen för 

anställningen. Etableringen av bastubadarprincipen har sin grund från bland annat 

anställningsskyddets utveckling. Om det skulle visa sig att en omplacering är särskilt 

ingripande för en arbetstagare kan nackdelarna vara så betydande att åtgärden kan likställas 

                                                 
26

 Glavå, 2001 s. 443 f. 
27

 Glavå, 2001 s. 446 f. 
28

 Källström & Malmberg, 2006 s. 168 f. 
29

 AD 1978:89 
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med en uppsägning.
30

 Varför bastubadarmålet blev uppmärksammat i domstolen är precis av 

den anledningen att arbetsgivaren godtyckligt sade upp arbetstagaren istället för att 

omplacera.  

Bastubadarmålet handlar om en sulfitoperatör som var anställd i ett företag inom 

pappersindustrin. Sulfitoperatörens huvudsakliga arbetsuppgifter bestod bland annat i att 

övervaka en ångpanna. När arbetstagaren senare blev påträffad med att bada bastu under 

arbetstid, blev han omplacerad och fick som följd okvalificerade arbetsuppgifter, varvid även 

arbetstiden förändrades till dagtid och hans löneförmåner sänktes drastiskt. Vad den 

huvudsakliga tvistefrågan i målet gällde, var huruvida arbetsgivarens handlande stridit mot 

lag eller avtal vid tillfället av omplaceringen. AD hade att pröva om omplaceringen kunde 

betraktas som ett avskedande eller som en provocerad uppsägning eller kanske till och med 

utgjorde en otillåten disciplinär bestraffning enligt 62 § MBL. Andra frågor som togs upp var 

om det enligt kollektivavtalet krävdes godtagbara skäl för att omplacera arbetstagaren inom 

ramen för anställningen och om det således förelåg sådana skäl. Vidare yrkade AD för att 

omplaceringen skulle kunna bedömas som ett avskedande krävdes det att arbetstagaren genom 

sin omplacering skildes från sin anställning och att omplaceringen då gått utöver 

anställningens gräns. Det hade inte förekommit i målet och av den anledningen hade inte ett 

avsked ägt rum. Vidare utreddes även den provocerade anställningen, då domstolen inte 

kunde visa att arbetsgivaren genom omplaceringen förmådde arbetstagaren att lämna sin 

anställning. Det gjordes senare en bedömning gällande den otillåtna disciplinära åtgärden, där 

arbetsgivaren fick antas ha vidtagit åtgärden mot bakgrund av arbetstagarens allvarliga 

åsidosättande av säkerhetsföreskrifterna, och således hade visat prov på omdömeslöshet. Det 

fick till följd att han inte kunde ha kvar sina ursprungliga arbetsuppgifter.
31

 För övrigt är 

bastubadarprincipen numera att anse som en dold kollektivavtalsklausul.
32

 

3.2 BEGRÄNSNINGAR I ARBETSLEDNINGSRÄTTEN I SVERIGE 

3.2.1 Allmänt om arbetsgivarens arbetsledningsrätt 

Inom i princip alla verksamheter är det nästan alltid uteslutande arbetsgivaren som äger 

förfogande över företagsledning och arbetsledning, såvida inte annat har föreskrivits eller 

avtalats. Utifrån rättsliga utgångspunkter är det arbetsgivaren som ensidigt bestämmer om 

inriktning och omfattning av företagets produktion och om hur arbetsuppgifterna skall 

                                                 
30

 Källström & Malmberg, 2006 s. 225. 
31

 AD 1978:89 
32

 Källström & Malmberg, 2006 s. 227. 
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fördelas mellan de anställda.
33

 Vad som sålunda kan begränsa arbetsgivarens 

arbetsledningsrätt skulle kunna vara omplaceringsrätten, som även kan ses i samband med 

provocerad uppsägning. Vidare utgör delar av medbestämmandelagarna en begränsning, jag 

syftar särskilt på primärförhandlingen och det fackliga tolkningsföreträdet som kan medföra 

att processen av arbetsledningsbesluten blir långsammare. Under ett anställningsförhållande 

med risk att bli omplacerad, uppsagd eller avskedad kan diskrimineringslagarna tillämpas, jag 

syftar då särskilt på likabehandling i arbetslivet. En annan begränsning i arbetsgivarens 

arbetsledningsrätt är införandet av kontrollåtgärder i samband med alkohol- och drogpolicy 

som kan anses strida mot god sed på arbetsplatsen när den kränker arbetstagarens integritet. 

3.2.2 Omplacering eller provocerad uppsägning 

Att bli erbjuden en omplacering kan anses vara en rättighet för en arbetstagare för att undvika 

en uppsägning, men även en skyldighet att acceptera omplaceringen i viss mening. Vidare har 

en arbetsgivare vid ett flertal tillfällen och situationer en undersökningsplikt att finna 

möjligheter till omplacering men också möjligheten att genomföra en omplacering av 

arbetstagaren.
34

 Vad avser arbetstagarens arbetsskyldighet motsvaras den av en 

omplaceringsrätt för arbetsgivaren.
35

 Vilka konsekvenser en omplacering kan framtvinga är 

att anställningsavtalet kan förändras eller ett nytt formuleras med nya anställningsvillkor och 

andra förmåner.
36

 För att förtydliga hur en omplacering kan se ut i realiteten använder jag mig 

av rättspraxis.  

I AD 2008:63 blev J.H. omplacerad till en vaktmästartjänst efter att ha arbetat en längre tid som 

systemansvarig/systemadministratör inom ett bolag. Den huvudsakliga tvisten handlar om att J.H. begått 

dataintrång och använt två andra anställdas inloggningsuppgifter, varvid de berörda parterna känt sig kränkta. 

Annat som togs upp i domstol var J.H: s fackliga aktivitet som förtroendeman, om det varit grund till 

omplaceringen.  Vad som även tas upp i domen är J.H: s engagemang som facklig förtroendeman och att det 

skulle vara en grund till omplaceringen. Vad J.H. emellertid hävdar är att han känner sig degraderad då hans nya 

arbetsuppgifter i egenskap som vaktmästare skiljer sig stort från hans tidigare tjänst. AD antyder dock att J.H: s 

arbetsuppgifter ändrats men dock inte i så påtaglig utsträckning att tidigare arbetsuppgifter skiljer sig stort från 

dess nya arbetsrutiner och kan därför inte likställas med en uppsägning eller framprovocerad sådan.
37

 Vad som 

utreddes i detta mål var huruvida arbetsgivaren hade godtagbara skäl till omplaceringen, då J.H. upplevde att det 

var en ingripande omplacering av personliga skäl. Bakgrunden till utgången i målet handlar om att det fanns 

objektiva skäl till omplaceringen, då det inom bolaget skett organisationsförändringar. Vad som även tilläggs i 

bedömningen är att de nya arbetsuppgifterna tillhör samma kollektivavtalsområde som det arbete som utfördes 
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tidigare. Vidare är J.H: s arbets- och anställningsförhållanden i övrigt oförändrade. Angående J.H: s fackliga 

aktivitet som förtroendeman kom AD fram till att det inte hade någon koppling till dennes omplacering. 

För att en omplacering ska anses vara för ingripande ska omplaceringen utföras utanför 

kollektivavtalsområdet. Vidare ska arbetsuppgifterna anses vara så påtagligt förändrade att 

den nya tjänsten upplevs som en uppsägning eller ett avskedande. Detta mål uppfyllde dock 

inte dessa kriterier, därför tillämpades inte bastubadarprincipen som alltid ska dömas som en 

dold kollektivavtalsklausul. 

Ett annat mål i AD som berör omplacering återfinns i AD 2002:134, där domstolen hade att 

utreda huruvida en omplacering kan underkastats en rättslig prövning med bakgrund till den 

vidsträckta arbetsledningsrätten som en arbetsgivare har vid en omplacering. Vidare utreds 

det även om omplaceringen kan anses strida mot god sed på arbetsmarknaden.
38

   

Vad avser provocerad uppsägning skulle det kunna vara när en arbetsgivare ensidigt 

omplacerar en arbetstagare utanför arbetsskyldighetens ram. Vidare kan begreppet definieras 

om arbetstagaren i fråga avböjt skäliga erbjudanden om omplacering utanför 

arbetsskyldighetens ram, som således påverka kravet på saklig grund för uppsägning.
39

  Dessa 

förhållanden skulle kunna anses som att arbetsgivaren handlat på ett sätt som inte 

överrensstämmer med god sed på arbetsmarknaden eller ett handlande som på annat sätt anses 

vara otillbörligt. Enligt AD är det väsentliga i övervägandet inte arbetsgivarens direkta syfte 

med uppsägningen, utan om denne hade kunnat förutse vilka omständigheter respektive 

rättsverkningar en omplacering skulle kunna ge upphov till för arbetstagaren och som till följd 

skulle kunna leda till en uppsägning från arbetstagarens sida.
40

 Vid en provocerad 

uppsägning, som för övrigt ofta grundar sig på personliga skäl från arbetsgivarens sida, kan 

arbetstagaren hävda sina rättigheter. Det kan leda till att uppsägningen ogiltighetsförklaras 

och arbetstagaren kan därmed bli berättigad till allmänt och ekonomiskt skadestånd, enligt 34 

§ och 38 § LAS. 

Det omdiskuterade och än inte obsoleta Turban - målet
41

 handlar om konsekvenserna för arbetstagarens brott 

mot lydnadsplikten, där arbetsgivarens har ett visst tolkningsföreträde. I målet hade en spårvagnschaufför 

omplacerats mot sin vilja till arbete i ett bussgarage, sedan han vidhållet att han skulle få bära turban i sin 

tjänsteutövning. Omplaceringen har likheter med bastubadarmålet, då omplaceringen blev så ingripande att 

spårvagnschauffören blev omsluten av ett annat kollektivavtalsområde, det rörde sig emellertid fortfarande om 

samma avtalsparter. Den huvudsakliga tvisten i fråga handlar om att arbetsgivaren var i god tro om sin rätt att 
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omplacera arbetstagaren och därför ansågs denne skyldig att utföra arbetet. Genom arbetstagarens arbetsvägran 

som ansågs vara tillräckligt allvarlig utgjorde det saklig grund för uppsägning. Om det enbart hade berört det 

materiella i den uppfattningen att arbetstagaren blev omplacerad utanför sitt kollektivavtalsområde hade domen 

varit lagakraftvunnen, vilken den också blev i Tingsrätten. 

Slutsatsen är sålunda att arbetsgivarens arbetsledningsrätt sträcker sig längre än arbetstagarens 

lydnadsplikt.  Trots att omplaceringen för arbetstagaren i tillräcklig grad är ingripande är 

arbetsgivarens goda tro om sin rätt att omplacera arbetstagaren mer vidsträckt.  

3.2.3 Primärförhandling enligt 11 § MBL och fackligt tolkningsföreträde 

I MBL 11 § går det att utläsa 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”. Permanenta omplaceringar bör i 

enlighet med begreppet ”viktigare förändring” i MBL definieras som en 

förhandlingsskyldighet från arbetsgivarens sida.
42

 Bakgrunden till förhandlingsskyldigheten 

som en begränsning i arbetsgivarens arbetsledningsrätt är att arbetsgivaren bör presentera de 

skäl han lägger till grund för sitt beslut. Denna förhandlingskylighet är ägnad för att stävja 

osakliga beslut.
43

 Om det exempelvis skulle röra sig om en uppsägning på grund av personliga 

skäl och arbetsgivaren inte kan motivera händelseförloppet eller uppge vilka personer som 

varit berörda, kan det bedömas som en förhandlingsvägran.
44

 Förhandlingsskyldigheten 

innebär emellertid ingen skyldighet att komma överens i förhandlingsfrågan. Skulle parterna 

inte kunna komma överens kan frågan slutligen avgöras genom skiljeförfarande eller 

rättegång.
45

 Vad avser arbetsgivarens rättigheter, fråntar inte förhandlingsskyldigheten 

arbetsgivarens beslutanderätt i arbetsledningsfrågor, utan upplyser endast att beslutsfattandet 

ska föregås av förhandlingar. Denna begränsning i arbetsgivarens arbetsledningsrätt anser jag 

skulle kunna ses som en negativ spiral. Beslutsgången blir fördröjd och till följd därefter även 

förhandlingsprocessen, vilket i sin tur ökar arbetstagarsidans inflytande. Det har för övrigt 

varit reglerings huvudsyfte för att utöka arbetstagarens anställningsskydd.
46

 

Andra begräsningar i arbetsgivarens arbetsledningsrätt är det fackliga tolkningsföreträdet i 

arbetsskyldighetstvister.
47

 Jag har tidigare nämnt att arbetstagarens arbetsskyldigheter omges 

inom ramen av kollektivavtalsområdet enligt 29/29-principen. I enlighet med tidigare 

rättspraxis som exempelvis bastubadarmålet, handlar tvisten om tolkningen av arbetstagarens 

                                                 
42

 Glavå, 2001 s. 443. 
43

 Glavå, 2001 s. 442. 
44

 Holke, Dan, Olauson, Erland, Medbestämmandelagen-Med kommentar, 4:e upplagan, Falun: Nordstedts 

Förlagsgrupp AB, 4:e upplagan, 2008, 94 f. 
45

 Holke & Olauson, 2008 s. 96 f. 
46

 Glavå, 2001 s. 445. 
47

 Glavå, 2001 s. 443. 



 20 

arbetsskyldighet utanför eller innanför det tillämpliga kollektivavtalsområdet och dess 

respektive inverkan en omplacering kan medföra.
48

 Genom det fackliga tolkningsföreträdet 

finns det en möjlighet för arbetstagaren genom sin arbetstagarorganisation att förhindra 

genomförandet av en omplacering såvida det står i strid med dennes arbetsskyldighet. De 

rättsliga följderna blir en slags korrelation mellan arbetstagarens lydnadsplikt och 

arbetsgivarens tolkningsföreträde. Det blir emellertid till arbetstagarens fördel, då 

arbetsgivarens möjligheter att stoppa tolkningsföreträdet till stora delar är begränsade. För att 

arbetsgivaren ska kunna hävda sin rätt gällande arbetstagarens arbetsskyldigheter måste denne 

i det flesta fall ta initiativ till förhandling och i särskilda fall även väcka talan i domstol.
49

 

Vidare begränsningar i arbetsgivarens arbetsledningsrätt är den fackliga vetorätten i 38, 39 §§ 

MBL och det fackliga tolkningsföreträdet i arbetsskyldighetstvister i 34 § MBL. 

3.2.4 Likabehandling i arbetslivet  

Genom bland annat Lissabonfördragets tillkomst på EU-nivå har Sverige fått ett flertal nya 

diskrimineringslagar, som direkt och indirekt inskränker arbetsgivarens arbetsledningsrätt och 

utökar arbetstagarens anställningsskydd. Genom EU-fördragens expansion har flera 

likabehandlingsdirektiv tillkommit och blivit vägledande för arbetsrätten på arbetsmarknaden. 

Rådets direktiv 2002/73/EG baseras på en likabehandlingsprincip med förbud mot 

könsdiskriminering.
50

 Direktivet grundas på genomförandet mot principen om likabehandling 

av kvinnor och män i fråga om tillgång till anställning, yrkesutbildning och befordran samt 

arbetsvillkor. Definitionen av könsdiskriminering görs vanligast genom en jämförelse mellan 

man och kvinna, där kvinnan diskrimineras i förhållande till mannen eller vice versa. Vad 

som är essentiellt med det nämnda likabehandlingsdirektivet är att jämförelsepersonen inte 

behöver vara av motsatt kön för att visa sig vara en diskriminering, utan det kan även vara av 

samma kön.  

Jag har valt att nämna ett rättsfall, AD 2008:14 för att förtydliga det ytterligare. Målet berör fyra gravida 

polisassistenter som blivit omplacerade från yttre till inre tjänst och därmed har förlorat rätten till 

arbetstidsförkortning vid skiftarbete som de tidigare hade haft.
51

 Vad AD i huvudsak hade att utreda i tvisten var 

huruvida arbetsgivarens agerande ansågs strida mot 15, 16 och 17 §§ Jämställdhetslagen (JämL). Tvisten i målet 

berörde således i första hand direkt och i andra hand indirekt diskriminering och EU-direktivet 2002/73/EG. 

Vidare utreds frågan om arbetsgivaren hade behandlat dessa fyra kvinnor sämre än någon annan i en jämförbar 

situation. AD hade även att utreda i målet om omplaceringen var grundad på grund av deras graviditet och om 

det således handlade om direkt diskriminering. Den arbetstidsförkortning som de berörda parterna tidigare hade 

vid yttre tjänst var att betrakta som en anställningsförmån enligt AD. Vilket fick till följd att den förlängning i 
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arbetstid som skedde på grund av omplaceringarna utan påslag på lön, således hade inneburit en lägre lön, vilket 

stred mot Föräldraledighetslagen (FLL). AD:s domslut grundade sig på arbetsgivarens brott mot FLL, då frågan 

aldrig prövades om arbetstagarna blivit utsatta för direkt eller indirekt diskriminering.  

I målet grundade sig domslutet på de specifika lagar som finns utformade för blivande 

föräldrar. Mina konklusioner av detta mål är att lagstiftningen inom diskrimineringsområdet 

inte är tillräckligt heltäckande (trots den nya diskrimineringslagen, 2008:567 som har ersatt 

jämställdhetslagen 1991:433) och att den i särskilda uppkomna situationer behöver stöd från 

FLL.  

Jag väljer att även kort nämna ett annat mål, AD 2006:79 som handlar om en gravid kvinna som blev tvungen att 

frånträda sin tjänst, då det enligt AD var oklart på vilka grunder och om arbetsgivaren gjort sig skyldig till direkt 

diskriminering.
52

 Vad målet i huvudsak berör är om det handlar om en egen uppsägning, provocerad sådan eller 

om det går att likställa med en uppsägning utan saklig grund från arbetsgivarens sida. Utfallet av AD:s domslut 

blev att det inte gick att lägga bolaget till last för att den gravida kvinnans anställning upphört, eftersom det 

fanns brist på bevis att det skulle kunna röra sig om en uppsägning från arbetsgivarens sida. Det fanns därför 

ingen saklig grund för dennes talan.  

I detta mål
53

 utgår domstolen i huvudsak från beviskravens utformning för att bedöma om det 

förelegat direkt diskriminering. Arbetstagaren saknade tillräckliga bevis för att det skulle röra 

sig om saklig grund för uppsägning.  Arbetsgivaren hade fullgjort sitt åtagande vid den 

uppkomna situationen och domstolen kunde därför inte finna belägg på att det skulle finnas en 

avsikt till diskrimineringen. 

För att göra en återkoppling till arbetsgivarens arbetsledningsrätt är det avgörande i detta fall 

hur arbetsgivaren agerar utifrån allmän moral och god sed på arbetsmarknaden, som sedan 

länge ansetts ha varit en allmän rättsgrundsats. Vidare handlar dessa mål om omvänd 

bevisbörda och bakgrunden till avsikten att diskriminera.
54

  

3.2.5 Implementering av alkohol- och drogtester 

Vad avser arbetsgivarens rättighet att få genomföra alkohol- och drogtester måste parterna 

(arbetstagaren, eventuellt facklig representant och arbetsgivaren) genom kollektivavtal eller 

personliga avtal komma överens om en rätt för arbetsgivare att genomföra sådana åtgärder. 

Det ska dock tilläggas att dessa avtal inte är bindande för arbetstagaren på ett sådant sätt att 

det kan utkrävas med rättsliga tvångsmedel, som vite eller allmänt skadestånd.
55

 Om 

arbetstagaren däremot vägrar att utföra testerna kan det leda till saklig grund för uppsägning. 
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Det kan finnas undantagsfall där arbetsgivaren genom sin allmänna arbetsledningsrätt i vissa 

situationer kan kräva att arbetstagaren utför alkohol och drogtester. Sådana situationer där 

säkerheten på arbetsplatsen måste upprätthållas först.
56

 Arbetsgivarens krav på att genomföra 

alkohol- och drogtester får inte strida mot lag eller god sed på arbetsmarknaden. När 

bedömningen ska utföras huruvida arbetsgivarens beslut strider mot god sed gör domstolen en 

avvägning mellan arbetsgivarens intresse av att utföra dessa tester på arbetstagaren och 

arbetstagarens intresse av att värna om sin personliga integritet. Enligt 

proportionalitetsprincipen ska intrånget stå i rimlig proportion till det intresse arbetsgivaren 

vill tillgodose.
57

 Vad som även ska beaktas är att om kravet på kontrollåtgärder strider mot 

god sed ska vägran att medverka inte utgöra saklig grund för uppsägning.
58

 Hänsyn till 

arbetstagarens integritet regleras i Europakonventionens artikel 8. Inskränkningar i den 

personliga integriteten som baseras på arbetsgivarens arbetsledningsrätt, särskilt när det sker i 

enlighet med arbetsgivarens upprättade generella policy, har lagen fått stöd i konventionens 

mening.
59

 Det svenska målet
60

 jag har valt att beröra handlar om hur arbetsgivarens 

arbetsledningsrätt i förhållande till implementeringen av alkohol- och drogpolicy kan strida 

mot god sed på arbetsmarknaden. 

I det svenska målet
61

 jag har valt att beröra förekommer det en tvist om det kan föreligga saklig grund för 

uppsägning när busschauffören P.N. vägrat att medverka vid genomförandet av ett utannonserat drogtest. 

Bakgrunden till att P.N. blev uppsagd är för att han vid ett tillfälle nekat till ett av det utannonserade drogtesterna 

och vägrat att gå med på rehabilitering. Policyn inom företaget har varit att alla anställda varit förpliktade att 

följa utannonserade drogtester och vägrar denne att utföra det ses det som att den anställde är påverkad, vilket 

innebär en avstängning från tjänsten. P.N. hade vid en engångsföreteelse tagit amfetamin, och som en följd 

senare gått med på att konsekvent ta utannonserade drogtest för att visa på att han inte lider av missbruk. 

Testerna visade att P.N. varit drogfri i två år, då drogtesterna varit negativa och han hade dessutom kört prickfritt 

under den tid han varit i tjänst. AD anser således att det inte finns någon anledning av arbetsgivaren att säga upp 

P.N. Det fanns inte något skäl till att fortsätta drogtesta P.N. då han skött sina arbetsuppgifter utmärkt, av den 

anledningen ogiltigförklarades dennes uppsägning. 

Slutsatsen i målet
62

 är att om kravet på kontrollåtgärder strider mot god sed är det tillåtet att 

vägra utföra utannonserade drogtester utan att det ska kunna utgöra saklig grund för 

uppsägning. Arbetsgivaren hade inte i denna situation tillräckliga skäl till att misstänka att 

P.N. tog droger. 
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4. ARBETSGIVARENS ARBETSLEDNINGSRÄTT I ENGLAND 

4.1 BAKGRUND 

I engelsk rätt behandlas inte arbetsgivarens arbetsledningsrätt enskilt utan istället används 

arbetsgivarprerogativet som kallas för managerial prerogative. Vad som inryms inom 

arbetsgivarprerogativet förutom arbetsledningsrätten är anställnings-, uppsägnings-, företags- 

och verksamhetsledningsrätten.
63

  

4.1.1 Arbetsregler och policys  

Vad den signifikanta skillnaden är mellan arbetsregler och kollektivavtal är beroende på vem 

eller vilka som avgör villkoren i anställningsavtalet. I England är det vanligare med 

arbetsregler då arbetsgivaren själv utformar villkoren. Dessa regler kan regleras i ett så kallat 

arbetsreglemente. Båda avtalen kan vara utformade som ett individuellt avtal, skillnaden med 

arbetsregler är emellertid att arbetsgivaren tillskansar sig fördelar.
64

 Dessa fördelar medför en 

flexibilitet hos arbetsgivaren och eftersom arbetsreglementet är en del av arbetsledningsrätten 

kan dess innehåll i princip fritt och ensidigt ändras av arbetsgivaren och arbetstagaren har 

inget annat val än att följa sin lydnadsplikt.
65

 Om det vidare skulle visa sig att arbetstagare 

bryter mot arbetsreglerna kan det leda till uppsägning eller avsked. Anses brottet vara 

tillräckligt grovt, kan det inträffa utan arbetsgivarens förvarning eller utan samtal med 

arbetstagaren.
66

 Visar det sig dock vara en arbetsvägran från arbetstagarens sida är det numera 

mer förekommande att arbetsgivaren tillfogar disciplinära åtgärder, skadeståndsanspråk och i 

särskilda fall kan föreläggande om uppsägning äga rum.
67

 Om uppsägningen skulle leda till en 

rättstvist kan klagomålet gå till Employment Tribunal (första instans). Där denne domstol har 

att objektivt granska arbetsgivaren om denne är resonabel beroende på omständigheterna i sitt 

sätt att agera under ett arbetsledningsbeslut.
68

 

Utformningen av arbetsreglementet kan ses som generella föreskrifter för arbetsplatsen och 

verksamhetens bedrivande och omfattar även arbetstagarens arbetsskyldigheter. Vad 

arbetsgivare tenderar att göra är att inte utforma arbetsreglementet särskilt detaljerat, av den 

anledningen att arbetsgivaren vill kunna utvidga utrymmet för sin arbetsledningsrätt och 

omplaceringsrätt. Genom att utforma arbetsreglementet kan det leda till nackdel för 

arbetsgivaren då inkorporering av arbetsreglementets bestämmelser kan bli en del av 
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anställningsavtalet. Det kan leda till att den kontraktuella karaktären av arbetstagarens 

anställningsavtal kan förhindra arbetsgivaren från att göra ensidiga förändringar. Det ska dock 

tilläggas att det är svårt att avgöra den kontraktuella gränsen för arbetsskyldigheten och vart 

gränsen går för arbetsgivarens fria och ensidiga omplaceringsrätt.
69

 

4.1.2 Kollektivavtalets inverkan 

Inom arbetsrätten utgjorde kollektivavtal ur ett historiskt perspektiv en viktig källa i England 

och lagstiftningen var mindre viktig.
70

 Den minskande fackliga anslutningsgraden grundar sig 

på den neoliberala arbetsrätten, den utgör en del av den ekonomiska politiken, vars främsta 

syfte är att frambringa ekonomisk effektivitet. Nyckelorden för den neoliberala arbetsrätten är 

avreglering, då fackföreningar, kollektivavtalsförhandlingar och kollektivavtal ses som ett 

hinder för den fria arbetsmarknaden.
71

 Avregleringen medförde i sin tur ett ökat behov av 

reglering för det personliga anställningsavtalet och följden blev att den ensidiga 

arbetsgivarrätten utvidgades.
72

 Det ska dock tilläggas att det föreligger en valfrihet för 

arbetstagaren att fritt tillhöra en fackförening då anställningsvillkoren regleras i 

kollektivavtalet eller välja en individuell representation då villkoren regleras i 

anställningsavtalet.
73

 Vanligast är dock att arbetstagaren föregås av individuell representation, 

då förhandlingsprocessen inte är lika komplex och långtgående som när den föregås av 

kollektiv representation.
74

 Vad som även kan förekomma är att de villkor som regleras i 

kollektivavtalet och som framkommit genom förhandling kan inkorporeras i det enskilda 

anställningsavtalet såvida det är uttryckt i avtalet.
75

 Det ska emellertid tilläggas att dessa 

arbetstagare troligen blivit anställda under förhållandet att deras arbetsgivare redan har haft ett 

befintligt kollektivavtal, där villkoren redan är förhandlade via fackförbund sen tidigare.
76

 

4. 2 BEGRÄNSNINGAR I ARBETSGIVARPREROGATIVET I ENGLAND 

4.2.1 Allmänt om arbetsgivarprerogativet   

Genom arbetsgivarprerogativet får arbetsgivaren via sin arbetsledningsrätt en utvidgad 

flexibilitet, som i sin tur inskränker arbetstagarens rättigheter och försvagar 

anställningsskyddet. Det finns emellertid begränsningar i arbetsgivarens arbetsledningsrätt 

även inom engelsk rätt. Vad som ingår i arbetsgivarprerogativet förutom arbetsledningsrätten 

och omplaceringsrätten är rätt till kollektiva förhandlingar och rätt till information, som en 
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utvidgad rättighet för arbetstagare, som i anställningsförhållanden kan bli representerade av 

fackliga representanter. Angående likabehandling i arbetslivet är arbetsgivaren likväl som 

inom svensk rätt förbjuden att utöva sin arbetsledningsrätt på ett sätt som otillåtet missgynnar 

eller diskriminerar arbetstagare på grund av kön, etniskt ursprung och funktionshinder med 

mera. En annan begränsning i arbetsgivarprerogativet är arbetsgivarens kontrollåtgärder på 

arbetsplatsen i samband med införandet av alkohol- och drogpolicys och dess respekt som ska 

bevaras för arbetstagarens personliga integritet. 

4.2.2 Arbetsledningsrätt och omplaceringsrätt  

Som tidigare redogörelse av omplacering inom svensk rätt, definieras en omplacering likväl 

inom engelsk rätt som en varaktig förändring av en arbetstagares arbetsuppgifter. Vad som 

vidare avser arbetstagarens arbetsskyldighet motsvaras den av en omplaceringsrätt för 

arbetsgivaren. Utifrån att arbetsgivaren håller sig inom arbetsskyldighetens ram har 

arbetstagaren lydnadsplikt och är gentemot arbetsgivaren förpliktigad att stå till sitt 

förfogande för arbetsgivarens räkning. Som tidigare nämnt utfärdar arbetsgivaren genom sin 

arbetsledningsrätt så kallade arbetsreglementen för att reglera arbetstagarnas 

arbetsskyldigheter och arbetsprestationer, likväl som generella föreskrifter om hur 

verksamheten ska bedrivas. Inom arbetsledningsrätten kan arbetsgivaren även kontrollera 

ordningen på arbetsplatsen och arbetstagarnas uppförande utifrån hur väl denne utför sina 

arbetsförpliktelser.
77

  

Vad som motsvarande gäller för arbetstagaren i ett anställningsförhållande är fundamentala 

element såsom lydnads-, samarbets-, och omsorgsplikt gentemot arbetsgivaren. Såväl inom 

engelsk rätt som i svensk återfinns det inskränkningar avseende arbetstagarens 

arbetsskyldigheter. Arbetstagaren har rätt att vägra arbete om det strider mot lag eller utgör 

fara för liv eller hälsa. Dessa regleringar går att utläsa i den engelska 

arbetsmiljölagstiftningen.
78

 För att återknyta till arbetsgivarens flexibla arbetsledningsrätt, 

omplaceringsrätt och arbetstagarens elementära arbetsskyldigheter kommer jag att återspegla 

den engelska rätten med rättspraxis. 

Court of Appeal hade i ett engelskt mål, Western Excavation (EEC) Ltd v Sharp,
79

 att utreda grunderna till hur 

arbetstagaren Mr Sharp blev uppsagd och om det skulle röra sig om constructive dismissal
80

  och repudiation of 
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contract.
81

 Mr Sharp arbetade en del övertid och hade som villkor i anställningsavtalet kommit överens med 

arbetsgivaren om att det skulle kompenseras genom extra ledighet. Mr Sharp ville utnyttja denna ledighet vid ett 

tillfälle, arbetsgivaren beviljade dock inte denna förfrågan, trots det tog arbetstagaren ledigt. Dagen efter denna 

händelse blev Mr Sharp uppsagd. Då ärendet blev ett disciplinärt förfarande överklagades ärendet till en instans 

som inrättades av företaget. Ledningen på företaget var överens om att uppsägningen skulle dras tillbaka då det 

inte fanns tillräckliga bevis för förfarandet samt hade oklarheter om situationen uppkommit. Vidare tilläggs det i 

deras förfarande om att uppsägningen skulle ersättas med fem arbetsdagars suspension utan lön. Det lämnade Mr 

Sharper i ekonomiska svårigheter då han inte sedan tidigare haft några besparingar. Som följd bad han sin 

arbetsgivare om ett förskott på sin intjänade semesterlön. Arbetsgivaren gav i respons att det skulle strida mot 

företagets policy att betala semestersättning om inte semestern har utnyttjats. Mr Sharper ber istället om lån, 

vilket inte heller beviljades. Mr Sharper får inte stöd av sin arbetsgivare och för att kunna få ut sin semesterlön 

direkt säger han motvilligt upp sig. Vad Employment Appeal Tribunal hade att döma i domstol var om 

uppsägningen varit framkallad av arbetsgivaren under sådana omständigheter att arbetstagaren har rätt att säga 

upp sig utan förvarning på grund av arbetsgivarens agerande. Domstolen finner svårigheter att finna en lösning 

på problemet och för således talan vidare till Court of Appeal där samma fråga utreds. Court of Appeal hävdar att 

arbetsgivaren gjort sig skyldig till gärningar som anses vara ett grovt brott mot anställningsavtalet, där de mest 

grundläggande villkoren regleras. Brott mot dessa villkor innebär enligt lagen att arbetstagaren har rätt i sådana 

omständigheter att lämna sin anställning omedelbart och kräva ersättning för ogrundad uppsägning. Vad 

domstolen även diskuterar är om uppsägningen i sig grundar sig på ”oskäligt beteende” som även kan likställas 

med ”orättvisa”. Court of Appeal kom slutligen fram till att arbetsgivaren brutit mot det mest grundläggande 

villkor i anställningsavtalet. Arbetsgivarens agerande hade således lett till en uppsägning som inom engelsk rätt 

definieras som constructive dismissal och repudiation of contract. 

I målet går det att utläsa arbetstagarens skyldigheter utifrån anställningsavtalet och utifrån 

avtalsrätten. Vilka rättigheter ska beaktas först? Den enda rätt som arbetstagaren har att säga 

upp sitt anställningsavtal är den rätt som lagen ger denne, vilket innebär avtalsrätten. Det 

engelska rättsfallet som redovisats är ett typiskt exempel på hur arbetsgivaren godtyckligt kan 

utnyttja sin arbetsledningsrätt i beslutsprocesser. När det dock handlar om att bevara 

ömsesidig respekt i ett anställningsförhållande som regleras som ett grundläggande villkor i 

anställningsavtalet kan arbetstagaren få sin talan rättvisa, som i målet Western Excavation 

(EEC) Ltd v Sharp.  

4.2.3 Kollektivavtalsförhandlingar och informationsskylighet 

Inom engelsk rätt är inte kollektivavtalet reglerat som ett bindande anställningsavtal som det 

är i svensk rätt.  För att fackförbunden ska kunna genomdriva villkoren i kollektivavtalet 

förutsätts det att det är inkorporerat i det enskilda anställningsavtalet. Fackföreningsrörelsen 

har mer fått en paradoxal betydelse för arbetstagarnas trygghet och rättvisa. I England har 
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kollektivavtalet mer blivit etablerat som en a gentlemen`s agreement, (informellt avtal) där 

fackförbunden inom arbetsrätten signalerar arbetstagarnas avtalsfrihet och där rätten att 

tillhöra ett fackförbund har blivit en fundamental rättighet.
82

 Vad avser 

kollektivavtalsförhandlingar finns det dock inte några generella lagstadgade regler. Det är 

därför essentiellt att båda parter kommer överens om formerna för 

kollektivavtalsförhandlingar, då det kan vara avgörande för fackföreningens möjligheter att 

påverka arbetsgivarens framtida beslutsfattande.
83

 Genom den valfrihet som finns att tillhöra 

en fackförening, som framkom genom arbetsgivarens erkännande, saknar engelsk rätt allmänt 

lagstadgade och tvingande system för information, förhandlingar och medbestämmande i 

företags- och arbetsledningsfrågor.  Detta medför att arbetsgivaren inte behöver infinna sig 

vid förhandlingar med arbetstagarrepresentanter inför vidtaganden av arbetsledningsbeslut 

såsom stadigvarande omplaceringar eller verksamhetsförändringar.
84

 Övriga definitioner av 

kollektivavtal och fackföreningar återfinns i engelsk lagstiftning, Trade Union and Labour 

Relations Act 1992. Det går emellertid inte att helt utesluta EU:s sociala dimension som 

England antog, där det går att utläsa att arbetsgivare inte helt fritt och ensidigt kan bortse från 

erkännandet av fackföreningar. Anledningen är att det står i konflikt med EU:s direktiv om 

kollektiva uppsägningar respektive företagsöverlåtelser.
85

 Det resulterade i att de engelska 

reglerna reformerades på dessa punkter och förhandlingsskyldigheten gäller numera vid brist 

på en erkänd fackförening på arbetsplatsen i förhållande till andra arbetstagarrepresentanter. 

Vidare antog England ett ytterligare direktiv om inrättandet av ”en allmän ram för 

information till och samråd med arbetstagare”
86

 med det villkoret att implementeringstiden 

av direktivet skulle förlängas och att man slopade den föreslagna ogiltighetstiden. 

Implementeringen av direktivet har emellertid ansetts haft en svag verkan då den tillämpas i 

enlighet med nationell rättspraxis såväl som från EU-domstolens rättspraxis. Det har därför 

varit svårt för arbetstagarrepresentanter att samråda om verksamhetsbeslut som kan medföra 

väsentliga förändringar i arbetstagarorganisationen eller anställningsavtalen. Det föreligger 

således att arbetsgivarens förhandlingsskyldighet inte är tvingande vid en uppkommen 

omplaceringssituation, men kan istället regleras avtalsvägen på den individuella nivån eller 

kollektiva nivån. Vad implementeringen av nämnda EU-direktiv skulle innebära är ett 

begränsat system för information och förhandlingar vid företags- och arbetsledningsbeslut, 
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där arbetsgivaren trots reglering fortfarande styr över erkännandet av fackföreningar och dess 

kollektiva innehåll.
87

 

4.2.4 Likabehandling i arbetslivet 

I Sex Discrimination Act 1975 i engelsk lagstiftning går det att utläsa definitionen av direkt 

och indirekt diskriminering. Vad jag särskilt kommer att belysa i den engelska rätten är 

Discrimination on the ground of pregnacy or maternity leave som kan förekomma under en 

omplacering, uppsägning eller vid ett avsked. Regleringen återfinns i en särskild paragraf 

(3A). Jag kommer att redogöra ett rättsfall som handlar om hur kvinnor kan bli diskriminerade 

vid en uppsägning respektive omplacering. Vad jag särskilt vill utreda inom 

diskrimineringsområdet i engelsk rätt är anställningsskyddet vid arbetsgivarens 

arbetsledningsbeslut. 

Diskrimineringslagarna i England börjar gälla redan när du söker ditt första jobb och från din 

första arbetsdag. Om du blivit diskriminerad på ditt arbete är det alltid arbetsgivaren som blir 

ansvarig oavsett vem du blivit diskriminerad av på arbetsplatsen. Visar det sig att 

arbetsgivaren inte vidtar några aktiva åtgärder för att hindra diskrimineringen finns 

möjligheten att föra sin talan vidare i Employment Tribunal. Det bör emellertid göras inom tre 

månader.
88

 Hur engelsk lagstiftning definierar direkt diskriminering skulle kunna vara när en 

manlig anställd blir erbjuden en provanställning och kvinnan som söker samma jobb inte blir 

tillåten att tillträda med risk att hon kan avbryta provanställningen av den anledningen att hon 

är gravid.
89

 Indirekt diskriminering skulle kunna förekomma när en arbetsgivare följer egna 

föreskrifter eller kriterier som innebär att individer av en viss ras, visst kön eller sexuell 

bakgrund, ålder eller religion eller tro blir sämre behandlade än någon annan grupp.
90

 

För att få en tydligare bild på hur arbetsgivarens arbetsledningsrätt och omplaceringsrätt kan 

se ut i förhållande till likabehandling i arbetslivet utifrån direkt och indirekt diskriminering 

kommer jag därför att redogöra hur Employment Appeal Tribunal dömer i frågan, med stöd av 

rättspraxis. Jag kommer att belysa Aviance UK Ltd v. Garcia-Bello
91

 som handlar om en 

kvinna som blir missgynnad efter sin mammaledighet i samband med förfrågan om ändrat 

arbetsskift. Hur lagen definierar mammaledighet ser något annorlunda ut i de båda länderna, 

då den svenska regleringen är förenad med kvinnans graviditet och amning medan den i 
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engelsk rätt istället är förenad med hel ledighet under de första 52 veckorna efter graviditeten. 

Här återfinns det likheter med de svenska regleringarna om föräldraledighet. Lagregleringen 

av rätten till mammaledighet återfinns i svensk rätt i 4 § FLL och i engelsk rätt i 4 § The 

Maternity and Parental Leave Regulations 1999. Såväl svensk som engelsk rättpraxis är 

influerade av likabehandlingsdirektiven. Det engelska målet baseras i huvudsak på rådets 

direktiv 76/207/EEG vid likabehandling: ”om genomförandet av principen om likabehandling 

av kvinnor och män i fråga om tillgång till anställning, yrkesutbildning och befordran samt 

arbetsvillkor”.
92

 I målet blir kvinnan missgynnad vid återkomsten till sitt arbete efter sin 

mammaledighet. Rättsfallet har även likheter med de svenska rättsfallen om likabehandling 

utifrån rådets direktiv 2002/73/EG, där definitionen av könsdiskriminering görs genom en 

jämförelse mellan ett och samma kön.  

I det engelska målet Aviance UK Ltd v. Garcia-Bello som Employment Appeal Tribunal  hade att döma handlar 

om Mrs Bello som var anställd på British Midland flygplats och arbetade som supervisor (motsvarande 

skiftledare). Efter hennes andra mammaledighet återkom hon till sitt arbete, då hon efterfrågade att ändra sitt 

arbetsskift till kvällspass och om någon annan istället kunde arbeta onsdagar och fredagar. Det krävdes alltså en 

omstrukturering av hennes skift. När Mrs Bello skickade in en ansökan om flexibla arbetstider, avslogs ansökan 

med motiveringen att de nya arbetstiderna inte skulle passa in med den övriga personalens preferenser. Det fanns 

även risk för att denna omstrukturering kunde medföra luckor vid operativa perioder. Mrs Torres som istället för 

Mrs Bello erbjöd sig att ta hennes arbetsskift och sade att hon av personliga skäl även behövde arbeta 

morgonskift, ändrade sig senare då hon erbjöd sig vara mer flexibel för att erhålla tjänsten. Vad domstolen i 

huvudsak har att döma i denna fråga är hur införandet av fasta roterande skift kan innebära indirekt 

könsdiskriminering gentemot kvinnor. Med bakgrund till bedömningen resonerar domstolen att det ska tilläggas 

att kvinnor bär det större ansvaret av primärvård av barn och kan därför finna det svårare att tillmötesgå kravet 

på olika tider och olika dagar i veckan. Domstolen är överens om att ett flexibelt synsätt är nödvändigt i 

bedömningen av jämförandet av det gynnande och missgynnande könet, men hävdar att det krävs statistiska 

uppgifter vid en sådan bedömning och en inneboende kunskap. Vidare gällande bevisbördan hade inte Mrs Bello 

tillräckliga bevis för att visa på att hon hade blivit indirekt könsdiskriminerad och därför avslogs dennes talan i 

domstol. 

Slutsatsen är sålunda: Att utforma fasta roterande skift från arbetsgivarens sida blir både 

direkt och indirekt en missgynnande behandling då jämförelsepersonen är av samma kön, men 

även då det kan tänkas finnas en jämförelse mellan man och kvinna. Direkt diskriminering 

borde föreligga då det enbart är kvinnor som kan bli gravida. Indirekt diskriminering av den 

anledning att arbetsgivaren tillämpat ett kriterium eller förfarningssätt som kan framstå som 

neutralt men i realiteten särskilt missgynnar personer av det ena könet. Jag anser att det 

utifrån ett kärnfamiljsperspektiv behövs ett införande av obligatoriska pappamånader som 
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således skulle leda till en förstärkning av kvinnors och mäns lika rättigheter som föräldrar. 

Det skulle på längre sikt leda till mer jämställda förhållanden både i hemmet såväl som på 

arbetsplatsen. Debatten är livlig om att införa och utveckla lagstiftning i England och att 

utvidga den lagstadgade pappaledigheten som nu finns i landet, då det enbart är två veckor 

betald pappaledighet i samband med barnets födelse. 

4.2.5 Implementering av alkohol- och drogtester 

Genom inkorporerade anställningsvillkor i arbetsreglementet kan arbetsgivaren behålla sin 

kontroll över sina arbetstagare. Inom arbetsledningsrätten omfattas även en annan rätt att 

bestämma över arbetstagarens uppförande och ordning på arbetsplatsen. Det görs i viss 

utsträckning genom kontrollåtgärder som alkohol- och drogtester samt övervakning. I engelsk 

rätt har området rörande skyddet för arbetstagarnas integritet fått ökad uppmärksamhet under 

senare år.
93

  Genom Human Rights Act 1998 som antogs i engelsk rätt tillsammans med 

arbetsgivarens skyldighet att bevara ömsesidigt förtroende och respekt i 

anställningsförhållandet, har dessa kontrollåtgärder utgjort en begränsning i 

arbetsledningsrätten. I samband med denna implementering skulle det kunna utgöra en rättslig 

grund att förbjuda arbetsgivare från att vidta kontrollåtgärder som kränker arbetstagarens 

integritet.
94

 

I det engelska målet ”Sutherland-v-Sonat Offshore (UK) Inc”
 95

 förekommer det en tvist om avsked anses vara 

en för drastisk åtgärd för att förhindra droganvändning på arbetsplatsen. Målet handlar om en arbetstagare som 

arbetar som kontrollerande operatör av en oljeplattform, då han vid inträdandet av tjänsten gått med på villkoren 

i sitt anställningskontrakt att hans arbetsgivare har rätt att utföra slumpmässiga narkotika screentester. Om det 

således skulle visa sig att han som anställd skulle vägra att genomföra testerna skulle det direkt leda till avsked. 

Då den anställde vid ett tillfälle utförde ett av testerna visade det sig att denne var positivt påverkad av cannabis, 

när det kom till arbetsgivarens kännedom blev arbetstagaren omedelbart avskedad. Den anställde förnekade 

emellertid att denne varit påverkad av drogerna och hävdade att passiv cannabis rökning hade varit en av 

förklaringarna. Employment Appeal Tribunal kom dock slutligen fram till att arbetsgivaren hade tillgripit 

tillräckliga åtgärder vid det förekommande fallet.  

För vissa yrkeskategorier anser domstolarna i England att det är nödvändigt att tillämpa en 

nolltolerans och drogpolicy, särskilt organisationer där säkerheten är av största vikt: flygbolag 

och oljeföretag är vanligt förekommande exempel. Inom dessa organisationer har 

arbetsgivaren rätt att införa slumpmässiga drogtester av synnerliga säkerhetsskäl. Det anses 

därför vara motiverat enligt Employment Appeal Tribunal att avskeda arbetstagaren för 

missbruk av droger i tjänsten. 
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5. KOMPARATIV ANALYS 

De båda länderna som varit föremål för granskning i denna studie har till synes många 

likheter men även olikheter. Inom engelsk rätt har arbetsgivarprerogativet och 

arbetsledningsrätten en stark ställning och har haft en stor genomslagskraft såväl i den 

arbetsrättsliga regleringen som i praktiken. Bakgrunden till detta beror till stor del på den 

neoliberala arbetsrätten i landet som består av avreglering av fackföreningar, 

kollektivavtalsförhandlingar och kollektivavtal, som vidare ses som ett hinder för den fria 

arbetsmarknaden. Avregleringen resulterade följaktligen i ett ökat behov av reglering för det 

personliga anställningsavtalet och följden blev att den ensidiga arbetsledningsrätten 

utvidgades ytterligare. Likväl kan arbetsgivaren inom svensk rätt trots vissa begränsningar i 

form av lagstiftning och allmänna rättsprinciper, i stort sett fritt omplacera sina arbetstagare 

inom ramen för arbetsskyldigheten. Vad som emellertid är skillnaden mellan de båda länderna 

är den svenska kollektivavtalsmodellen, som direkt och indirekt skyddar arbetstagarens 

anställning. Gällande likabehandling i arbetslivet har arbetsgivaren inom svensk som i 

engelsk rätt trots regleringar stort inflytande på arbetsmarknaden. I England är debatten livlig 

angående kvinnans utsatthet i samband med mammaledighet, då arbetsgivaren godtyckligt 

säger upp arbetstagare eller ändrar arbetsvillkoren på ett sätt som utgör direkt eller indirekt 

könsdiskriminering. Genom att utreda rättsystemen i de båda länderna har underlag funnits i 

engelsk rätt. Arbetsgivaren har genom dokumenterade handlingar lärt sig knepen och 

förevändningarna för att undvika regleringarna om diskriminering särskilt i samband med 

graviditet i syfte för att spara pengar.
96

 Vidare i de båda länderna används prima faice 

värderingen konsekvent hos domstolarna men trots delad bevisbörda blir domen oftast till 

arbetsgivarens fördel. Jag kommer i analysen att belysa detta problemområde samt de 

frågeställningar jag definierat tidigare genom att analysera och jämföra de svenska och 

engelska arbetsrättsliga förhållandena.  

 

5.1 ARBETSGIVARENS ARBETSLEDNINGSRÄTT 

5.1.1 Arbetsgivarens rättigheter och skyldigheter 

Definitionen av arbetsgivarprerogativet är nästan sammanfallande lika i de båda länderna, då 

den beskriver arbetsgivarens ensidiga arbetsledningsrätt i ett anställningsförhållande. Inom 

engelsk rätt finns det dock förutom arbetsledningsrätten en anställnings-, uppsägnings, 

företags- och verksamhetsledningsrätt,
97

 vilket har sina likheter med den svenska 
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motsvarigheten § 32-befogenheterna:”rätten att fritt leda och fördela och fritt antaga och 

avskeda”.
98

 Vad som emellertid kan inskränka denna rättighet hos arbetsgivaren inom svensk 

rätt är 29/29-principen, där den engelska motsvarigheten skulle kunna anses vara 

inkorporeringen av arbetsregler och arbetspolicys i det personliga anställningsavtalet istället 

för inom kollektivavtalsområdet som i svensk rätt. Inom svensk rätt kan arbetsreglementen 

även ses som handelsbruk och sedvänja, då det är allmänt känt för alla inom branschen att 

följa en viss tradition som särskilt kan tillmätas viss betydelse vid avgörandet av civilrättsliga 

tvister.
99

  

Enligt 29/29-principen innebär det att arbetstagaren inte behöver följa sin lydnadsplikt om det 

skulle visa sig att arbetsuppgifterna ligger utanför sitt eget kollektivavtalsområde. I praktiken 

är tillämpningen av principen något mer komplex, då arbetsgivaren kan ändra inriktning av 

sin verksamhet och de nya arbetsuppgifterna omfattas istället av det tidigare 

anställningsavtalet. Inom engelsk rätt använder arbetsgivaren sig av arbetsreglement istället 

för kollektivavtal, där arbetsgivaren själv utformar villkoren. Vidare är arbetsreglementet den 

del av anställningsavtalet där arbetsgivaren i princip fritt och ensidigt kan ändra dess innehåll, 

vilket får till följd att arbetstagarna inte har något annat val än att följa dessa regler och 

policys. Arbetsgivaren följer arbetsreglementet rigoröst och visar det sig att arbetstagare 

bryter mot dessa inkorporerade villkor kan det leda till uppsägning och i värsta fall avsked, en 

omplacering är nästan aldrig ett alternativ. Vad som således kan vara arbetsgivarens 

rättigheter utifrån arbetsreglementet kan även reglera dennes skyldigheter. När arbetsgivaren 

inkorporerar arbetsreglementets bestämmelser i anställningsavtalet kan den kontraktuella 

karaktären av arbetstagarens anställningsavtal förhindra arbetsgivaren från att göra ensidiga 

förändringar.
100

 Arbetstagarens inkorporerade skyldigheter i anställningsavtalet blir sålunda 

arbetsgivarens skyldigheter och därför en begränsning i arbetsledningsrätten. Inom engelsk 

rätt är det dock problematiskt att avgöra var gränsen går för arbetstagarens arbetsskyldighet 

och var gränsen går för arbetsgivarens fria och ensidiga omplaceringsrätt. 

I bastubadarmålet var det precis en sådan övervägning som krävdes för att kunna avgöra 

huruvida arbetsgivaren hade handlat i strid mot lag och avtal under tillfället vid den 

förekommande ingripande omplaceringen.  Arbetsgivarens omplaceringsrätt har inte i engelsk 

rätt fått en lika ingripande begränsning som i svensk rätt etablerad från bastubadarprincipen. 

Utifrån denna princip handlar regeln om att arbetsgivaren skall visa godtagbara skäl för vissa 
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typer av omplaceringar, trots att omplaceringen förekommer inom ramen för anställningen. 

Vad som således ligger bakom denna regel handlar om ett utökat skydd för arbetstagare mot 

särskilt ingripande omplaceringar, då dessa sådana kan likställas med uppsägningar.  

Vad som dock medfört en principiellt vital begränsning i arbetsledningsrätten och som 

framträtt genom utpräglad rättspraxis i engelsk rätt är arbetsgivarens skyldighet att bevara 

ömsesidigt förtroende och respekt i anställningsförhållandet.
101

 Likheter återfinns i svensk rätt 

utifrån bastubadarprincipen där domstolen etablerat en generell begränsning av arbetsgivarens 

arbetsledningsrätt avseende omplacering.
102

 

För att belysa hur ett brott mot ömsesidigt förtroende kan spegla sig i engelsk rättspraxis 

kommer jag därför att redovisa det engelska rättsfallet United Bank Ltd v Akhtar.
103

  

Målet handlar om en anställd på en bank i Leeds, vars personliga anställningsavtal innehåller en 

flexibilitetsklausul med lydelsen:  

”The bank may from time to time require an employee to be transferred temporarily or permanently to any place 

of business which the bank may have in the UK for which a relocation allowance or other allowances may be 

payable at the discretion of bank.” 
104

 

Arbetstagaren fick sex dagars varsel för en förflyttning till en av bankernas kontor i Birmingham. Arbetstagaren 

vägrade dock denna förflyttning, trots det behov av ekonomiskt försörjning som lön frambringar. Domstolen 

förklarade att arbetsgivaren på grund av sina skyldigheter att bevara ömsesidigt förtroende och respekt var 

förpliktigad att ge arbetstagaren skäligt varsel. Vidare ska arbetsgivaren inte utnyttja sina beslutsbefogenheter på 

ett sätt som förhindrar arbetstagaren att uppfylla sina arbetsskyldigheter enligt anställningsavtalet. 

Det slutsatser som går att dra utifrån detta rättsfall är att arbetsgivarens användning av 

flexibilitetsklausuler kan bli föremål för vissa begränsningar i arbetsgivarens fria 

arbetslednings- och omplaceringsrätt, såsom rimlig varseltid. Vad som dock ska 

uppmärksammas i dessa förhållanden är att arbetsgivarens skyldighet att bevara ömsesidigt 

företroende och respekt i anställningsförhållandet inte nödvändigtvis behöver innebära att 

arbetsgivaren är skyldig att utöva sina förpliktelser på ett sakligt sätt. Det tar snarare sikte på 

ytterliga och olämpliga ageranden och beslut från arbetsgivarens sida. 

Sen decemberkompromissen bildades mellan SAF och LO 1906 har arbetsrättsliga regleringar 

förändrats på många områden, särskilt inom den fackliga rörelsen i Sverige. Genom 

decemberkompromissen fick fackföreningen i utbyte för sina önskemål om föreningsfrihet de 
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så kallade § 32-befogenheterna. Genom att denna allmänna rättsgrundsats blivit en dold 

klausul i kollektivavtalet och samtidigt blivit gällande generellt i alla anställningsförhållanden 

har arbetsgivaren fått en utvidgad rättighet att fritt leda och fördela och fritt antaga och 

avskeda. Som jag nämnde tidigare finns det likheter med engelsk rätt då 

arbetsgivarprerogativet ensidigt styrs genom arbetsgivarens flexibla arbetsledningsrätt. 

Angående kollektivavtalets inverkan i engelsk rätt och den erkända föreningsrätten från 

arbetsgivarens sida får jag intrycket av att fackföreningens ingripande för arbetstagarens 

rättigheter inte riktigt når hela vägen fram. Jag anser att det än idag speglas av den neoliberala 

arbetsmarknadspolitik som är integrerad i den ekonomiska politiken vars primära syfte är att 

åstadkomma ekonomisk effektivitet, då kollektivavtalet ses som ett hinder för de fria 

marknadskrafterna. I svensk rätt regleras kollektivavtalet via MBL med respektive 

rättsverkningar: bindande och tvingande verkan, fredsplikt, skadeståndsansvar vid avtalsbrott, 

rätt till medbestämmande för arbetstagarorganisationen och förhandlingsskyldighet för 

arbetsgivare m.m.
105

 Denna implementering som således finns i svensk rätt borde enligt min 

mening även införas i engelsk rätt, då arbetsgivarens förhandlingsskyldighet inte är tvingande 

vid en uppkommen omplaceringssituation som den är i motsvarande svensk. Genom att 

regleringen saknar en tvingande funktion innebär det att arbetsgivaren snabbt kan utföra en 

omplacering utan att det medför några rättsverkningar för arbetsgivaren själv. 

Förhandlingsskyldigheten motsvarande i svensk rätt förhindrar eller fördröjer istället 

processen för arbetsgivaren som i sig utgör ett skydd för arbetstagare.  

I svensk rätt definierar LAS arbetstagarens anställningsskydd, MBL arbetstagarnas kollektiva 

rättigheter och DiskrL hur arbetstagaren direkt och indirekt kan skyddas från arbetsgivarens 

arbetsledningsrätt. Detta leder mig till frågan om vilka rättigheter arbetstagaren och 

arbetstagarorganisationerna i engelsk rätt egentligen har vid förekommande av stadigvarande 

verksamhetsbeslut som omplaceringar, uppsägningar och avsked?  

5.1.2 Arbetstagarens rättigheter och skyldigheter 

Då arbetsgivarens flexibla arbetsledningsrätt och omplaceringsrätt styrs av att snabbt och 

enkelt anpassa arbetskraftens storlek till verksamhetens skiftande behov, blir behovet av att 

utvidga arbetstagarnas anställningsskydd ännu viktigare. Med hänsyn till verksamhetens 

utveckling och behov kan arbetsgivaren snabbt och enkelt säga upp arbetstagare. Likväl som i 

svensk rätt förekommer det även i engelsk att det så kallade lagstadgade anställningsskyddet 

och kravet på sakliga skäl och objektivitet måste begrundas innan det föreligger en 

uppsägning. Motsvarande objektivitetsbedömning krävs även av en arbetsgivare om 
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diskriminering anses föreligga. Arbetsgivaren bör för att bevisa att det inte föreligger 

diskriminering, motivera utifrån proportionalitetsprincipen, att kraven som uppställs för 

arbetstagaren anses vara lämpliga och nödvändiga för den aktuella tjänsten.  

Inom svensk rätt ses anställningsskyddet som starkt, tack vare LAS, då ett flertal reformer har 

förekommit under decennierna till arbetstagarnas fördel. Medan den i engelsk rätt alltid har 

varit svag, då ”hire and fire” strategier är förekommande, där arbetsgivaren ofta använder sig 

av tidsbegränsade anställningar. Denna regel är tillämpad om en arbetstagare har arbetat under 

mindre än ett år under en sammanhängande period, då saklighetskravet inte ens har 

övervägts.
106

 Inom svensk rätt har tillsvidare anställning traditionellt fungerat som en 

huvudregel, då istället tidsbegränsade anställningar konsekvent har varit föremål för restriktiv 

reglering.
107

 

Arbetstagarens skyldigheter i ett anställningsförhållande omfattar lydnads-, samarbets- och 

lojalitetsplikt gentemot arbetsgivaren. Denna beskrivning ser relativt lika ut i båda länderna, i 

engelsk rätt finns det dock även omsorgsplikt som en skyldighet gentemot arbetsgivaren.
108

 

Om arbetstagaren skulle bryta mot en eller flera av dessa exempel, kan det leda till sanktioner 

såsom skadestånd, andra disciplinärenden och till och med även utgöra en grund för 

uppsägning eller avsked. Arbetsvägran från en arbetstagare betraktas i princip som ett 

allvarligt åsidosättande och kan mot denna bakgrund utgöra grund för avskedande inom både 

svensk rätt som i engelsk. Vad avser lydnadsplikten i engelsk rätt förekommer det 

inskränkningar i arbetstagarens arbetsskyldighet, särskilt vid främjandet av hälsa och säkerhet 

på arbetsplatsen, som regleras i Health and Safety at Work Act 1974.
109

 Liknande 

inskränkningar finns även i svensk rätt och regleras i arbetsmiljölagen (AML). Detta medför 

att arbetstagaren kan vägra att samarbeta med arbetsgivaren om det skulle visa sig att vissa 

säkerhetsföreskrifter eller arbetsvillkor strider mot lag och avtal som följaktligen reglerar 

villkoren för hälsa och säkerhet. I engelsk rätt är dock hälsa och säkerhet något som speglar 

hela det anglosachsiska rättssystemet. För att vidare redovisa hur säkerheten på arbetsplatsen 

regleras i engelsk lagstiftning tänkte jag redogöra vad workforce agreement kännetecknas av 

och varför det allt oftare används istället för kollektivavtal. I huvudsak handlar workforce 

agreement om arbetstagarens anställningsvillkor, som omfattas av ”Working Time 

Regulations” och ”Fixed Term Employees.” Genom ”Working Time Regulations” regleras 

arbetstagarens arbetstimmar genom avtal och bör inte överstiga mer än 48 timmar per vecka. 
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Anställningstryggheten för arbetstagare som tillkommer genom workforce agreement är att 

det omfattar alla medlemmar av en arbetsstyrka eller alla medlemmar som tillhör en viss 

grupp. Förhandlingarna föregås vanligen genom direkt kontakt mellan arbetsgivaren och 

arbetstagaren eller genom fackförbund. Det kan dock i särskilda fall förekomma förhandlingar 

på individuell nivå om andra villkor. Inom EU har det varit aktuellt att ändra 

arbetstidsdirektivet (EC Working Time Directive 2003/88/EC) för att förhindra arbetstagare 

att på individuell nivå kunna förhandla sig till att arbeta längre arbetstimmar, då långa 

arbetstimmar på längre sikt kan påverka dennes säkerhet och hälsa. Efter en längre tid av 

förhandlingar på EU- nivå och nationell nivå blev det dock avslag.
110

  

För att vidare utreda arbetstagarens rättigheter kommer jag inom svensk rätt att redogöra för 

fackförbundens representation med återkoppling till primärförhandling enligt MBL 11 § och 

fackligt tolkningsföreträde, i engelsk rätt kollektivavtalsförhandlingar och 

informationsskyldighet. Genom primärförhandlingen som regleras i svensk rätt är 

arbetsgivaren tvungen att vid viktigare förändring uppge det skäl som ligger till grund för 

dennes beslut, för att stävja osakliga beslut. Detta utgör en begränsning i arbetsgivarens 

arbetsledningsrätt och ökar arbetstagarsidans inflytande, vilket för övrigt varit huvudsyftet när 

regleringen instiftades i MBL.
111

 Inom kollektivavtalsområdet i svensk rätt kan även 

arbetstagarsidan få utökade rättigheter genom det fackliga tolkningsföreträdet. Genom denna 

utvidgade rättighet finns det en möjlighet för arbetstagaren att genom sina fackliga 

representanter förhindra genomförandet av en omplacering såvida det står i strid med 

arbetstagarens arbetsskyldighet. Inom engelsk rätt har fackföreningsrörelsens inflytande för 

arbetstagarens trygghet och rättvisa mer angripits på ett paradoxalt sätt. Då arbetstagarna har 

en avtalsfrihet och en rätt att tillhöra ett fackförbund, men det finns dock inga generella 

lagstadgade och tvingande system för information, förhandlingar och medbestämmande i 

företags- och arbetsledningsfrågor.
112

 Avsaknaden av regleringar medför att arbetsgivaren inte 

behöver infinna sig vid förhandlingar med arbetstagarrepresentanter inför vidtaganden av 

arbetsledningsbeslut som omplaceringar eller vid verksamhetsförändringar. Trots 

implementeringar av ett flertal EU-direktiv har arbetsgivaren fortfarande ett stort inflytande 

vid verkställande beslut som inskränker arbetstagarens rättigheter.  

Som en utvidgad rättighet för arbetstagare tillkommer diskrimineringslagarna som ett skydd 

under anställningsförhållandet i de båda länderna, då jag särskilt syftar på ogynnsam 
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behandling av kvinnor vid omplacering och uppsägning, vid graviditet samt efter 

mammaledighet. Inom likabehandlingsområdet i de båda ländernas gällande rätt har många 

förändringar skett genom bland annat Lissabonfördragets tillkomst på EU-nivå. Genom EU-

fördragens extensiva spridning har flera likabehandlingsdirektiv tillkommit och således blivit 

vägledande för arbetsrätten på arbetsmarknaden. Genom rådets direktiv 2002/73/EG
113

 och 

rådets direktiv 76/207/EEG
114

 återfinns definitionen av direkt och indirekt könsdiskriminering 

där jämförelsepersonen kan vara av ett och samma kön eller av motsatt kön. Utifrån de 

rättsfall som legat till grund i min undersökning gällande likabehandling i arbetslivet, går det 

att utläsa ett flertal likheter med de båda domstolarnas sätt att döma. I de båda länderna har 

domstolarnas resonemang till grunden handlat om den delade bevisbördan hos respektive part 

i tvisterna. I det svenska målet AD 2008:14 var det uppenbart att det handlade om en 

ogynnsam behandling, då omplaceringen grundade sig på att kvinnorna var gravida. 

Domstolens dom blev slutligen att den diskriminerande handlingen från arbetsgivarens sida 

visade sig strida mot FLL, då arbetstidsförkortningen innebad en lägre lön än tidigare. I det 

andra svenska målet AD 2006:79 handlade det istället om att uppsägningen hade varit en 

provocerad sådan. Domstolens slutliga dom baserades på att det saknades bevis från 

arbetstagarsidan, det fanns därför ingen saklig grund till uppsägningen. Visar det sig att 

arbetstagaren eller arbetsgivaren yrkar en talan om att det skulle föreligga könsdiskriminering 

är det upp till denne att styrka sina bevis för att kunna vinna framgång i domstol. Denna 

bevisutformning är densamma i både svensk rätt som i engelsk. Arbetsgivaren har genom sin 

arbetsledningsrätt och omplaceringsrätt en vidgående flexibilitet, trots att det finns en 

diskrimineringslagstiftning i de båda länderna är det svårt för arbetstagare att yrka sina 

rättigheter.  

Det engelska rättsfallet Aviance UK Ltd v. Garcia-Bello påminner om de svenska rättsfallen 

om könsdiskriminering, där domstolen kom fram till att arbetstagaren saknade tillräckliga 

bevis. Jag kommer vidare att analysera dessa rättsfall mer ingående när jag redogör 

rättsverkningar för arbetstagare i den gällande rätten. 

En av de mest fundamentala rättigheter som en arbetstagare har i egenskap som individ och 

som anställd är de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna. De mänskliga 

rättigheterna anses vara universella, vilket innebär att de gäller över hela världen, oavsett 
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land, kultur eller andra omständigheter. Rättigheten gäller för var och en, oavsett etnisk 

tillhörighet, hudfärg, kön, språk, religion, sexuell läggning, social ställning eller politisk 

uppfattning. Det betyder att alla människor är födda fria, är lika i värde och har samma 

rättigheter.
115

 Dess innebörd i de båda ländernas lagstiftning regleras i regeringsformen (RF) 2 

kap. 6 § i svensk rätt och Human Right Act 1998 i engelsk rätt, samt finns det en enad 

definition som båda länderna använder sig av från artikel 8 i Europakonventionen angående 

skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Med dessa rättigheter 

kan arbetstagarna skyddas mot arbetsgivarens arbetsledningsrätt avseende i viss utsträckning 

genomförandet av kontrollåtgärder på arbetsplatsen som ett led i bestämmandet över 

arbetstagarens uppförande. Arbetstagaren har inom engelsk rätt fått ett utökat skydd genom 

Human Rights Act 1998. Om arbetsgivaren skulle bryta mot sitt ömsesidiga företroende i 

samband med arbetsgivarens skyldigheter kan det anses utgöra en rättslig grund att förbjuda 

arbetsgivare från att vidta kontrollåtgärder som kränker arbetstagarens integritet. Jag kommer 

att återkomma till detta ämne där jag diskuterar etiken i arbetslivet ur ett rättsfilosofiskt 

perspektiv. 

5.2 ARBETSGIVARPREROGATIVET OCH REGLERINGARNAS INVERKAN  

För att redogöra den gällande rättens inverkan i svensk och engelsk rätt utifrån EU-direktiv, 

EU-fördrag och rättspraxis kommer jag att gå in på djupet av arbetsgivarprerogativet. Detta 

för att utreda vilka rättsverkningar som kan anses förekomma för arbetstagare som 

konsekvens av arbetsgivarens flexibla arbetsledningsrätt och omplaceringsrätt. Utifrån 

arbetstagarens rättsverkningar kommer jag särskilt att utreda graden av arbetstagarens 

anställningsskydd där särskild kopplig görs till likabehandling i arbetslivet. Jag kommer att 

jämföra den materiella delen av de båda ländernas regleringar utifrån rättspraxis och vidare 

fördjupa mig i de tidigare nämnda EU-direktiven om likabehandling.
116

 Vidare kommer jag 

att undersöka orsaken till att artikel 19 i EU-fördraget har fått ett så stort inflytande på 

regleringarna om könsdiskriminering i de båda länderna. De nämnda rättsfall som belysts i 

uppsatsens tidigare kapitel kommer i denna del bli beskrivna genom en observation utifrån. 

Jag kommer att granska domstolarna kritiskt och objektivt i både engelsk och svensk rätt om 

skälen bakom utgången i domsluten. Min grundtanke med att utföra en djupgående 

undersökning av de olika rättsfallen bottnar i en tro på en utökad förståelse för de båda 

rättssystemen, då domstolarnas uttalanden grundar sig utifrån den materiella rätten, tidigare 

rättspraxis och EU-direktiv m.m. 
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5.2.1 Rättsverkningar för arbetstagare 

För att kunna förstå de båda ländernas rättsystem med koppling till arbetsgivarprerogativet 

kommer jag följaktligen att börja redogöra för EU-rättens inverkan på respektive lagstiftning. 

Utifrån EU-rätten har jag särskilt fokuserat på rådets direktiv 2002/73/EG och rådets direktiv 

76/207/EEG. Vad som utmärker sig i det förstnämnda direktivet är definitionen av direkt och 

indirekt diskriminering. Direktivet riktar särskilt in sig på: ”ett förbud mot diskriminering av 

kvinnor på grund av graviditet eller mammaledighet samt bestämmelser om rätten att 

återvända till samma eller en likvärd tjänst efter mammaledighet”. Motsvarande lydelse 

angående bestämmelser om rätten att återvända till samma eller en likvärdig tjänst är även 

gällande efter pappaledighet.
117

 Många medlemsstater har dock haft svårigheter att införliva 

direktivet och framför allt att i sin lagstiftning implementera särskilda och lämpliga åtgärder 

för att förbättra jämställdheten och minska diskrimineringen i fråga om anställning, 

yrkesutbildning och befordran samt arbetsvillkor.
118

 För att främja likabehandling på 

arbetsplatsen anser jag att det krävs ett planerat och systematiskt sätt för att få fram tillräcklig 

information om hur organisationer arbetar med jämställdhetsplaner m.m. Vidare behövs det 

vidtas effektiva åtgärder för verkliga sanktioner om det skulle visa sig att medlemsstaterna 

överträder direktivets bestämmelser. Genom att utläsa de svenska och engelska rättsfallen 

som handlade om ogynnsam behandling av kvinnor i samband med graviditet och 

mammaledighet tolkar jag det som att kvinnornas frigörelse av att vara ekonomiskt oberoende 

aldrig begrundades. Det är vidare en fundamental rättighet i en anställning för kvinnor, då det 

garanterar personlig utveckling och integrering i samhället. Jag anser därför att det är särskilt 

vitalt att lagstiftningen och likabehandlingen inom dessa områden förbättras för att en radikal 

förändring i praktiken ska ske. Jag tror att både England och Sverige inte tillräckligt har nått 

fram till de mål som Europaparlamentet åsyftat när direktivet bildades.  

För att belysa detta tänkte jag granska djupet av domstolarnas resonemang för att finna 

förklaringen till deras domslut. I det engelska målet Aviance UK Ltd v. Garcia-Bello
119

 hade 

Employment Appeal Tribunal att döma om ändringen av Mrs Bello arbetsvillkor hade en 

koppling till hennes tidigare mammaledighet och hur införandet av fasta roterande skift kan 
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innebära indirekt könsdiskriminering gentemot kvinnor. Domstolen var överens om att 

kvinnor bär det större ansvaret av primärvård av barn och kan därför uppleva det som svårare 

att tillmötesgå kravet på olika tider och olika dagar i veckan. Med den bakgrunden ansåg 

domstolen att det var nödvändigt att ha ett flexibelt synsätt i bedömningen av jämförandet av 

det gynnade (mannen) och missgynnade könet (kvinnan), men att det trots dessa iakttagelser 

krävs statistisk bevisning och en inneboende kunskap. Inneboende kunskap tolkar jag i detta 

sammanhang som tyst kunskap som är svår att uttrycka i ord men som en domare i detta fall 

måste ha med sig i sin bedömning för att djupare kunna förstå arbetsmarknadens 

könsstrukturer.  Utfallet i detta mål föll på att Mrs Bello inte hade tillräckliga bevis på att den 

missgynnande behandlingen skulle röra sig om en indirekt könsdiskriminering och således 

avslogs dennes talan i domstol. Likheter med detta domslut återkommer konsekvent i 

domstolarna i svensk som i engelsk rätt där arbetstagaren inte har tillräckliga bevis på att 

denne blivit missgynnad i förhållande till ”gynnade” könet. Vad som emellertid är särskilt 

med rådets direktiv 2002/73/EG är att jämförelsepersonen även kan vara av ett och samma 

kön. Vilket betyder att det blir ännu svårare för en arbetstagare att bevisa att denne blivit 

könsdiskriminerad på grund av sin graviditet eller mammaledighet. Enligt rådets direktiv 

76/207/EEG ska kvinnors anställningsskydd beaktas i samband med graviditet eller tidigare 

mammaledighet, där denne även har rätt att återuppta samma arbete eller ett likvärdigt arbete 

med minst lika gynnsamma arbetsvillkor. Vad som vidare ska respekteras är rätten att komma 

i åtnjutande av de förbättringar av arbetsvillkoren som de motsvarande skulle haft rätten till 

under sin frånvaro på arbetsplatsen under deras mammaledighet.  Det engelska målet jag 

beskrev handlade om att jämförelsepersonen var av ett och samma kön, likheter återfinns med 

det svenska rättsfallet
120

 som handlade om fyra gravida polisassistenter som blev omplacerade 

och till följd förlorade rätten till arbetstidsförkortning vid skiftarbete. Vad AD hade att utreda 

i detta mål var om det rörde sig om direkt och indirekt diskriminering och om arbetsgivaren 

hade behandlat dessa fyra kvinnor sämre än någon annan i en jämförbar situation. Den 

förlängning i arbetstid som skedde på grund av omplaceringarna hade inneburit en lägre lön 

än tidigare, vilket stred mot FLL, då frågan aldrig prövades om arbetstagarna blivit utsatta för 

direkt och indirekt diskriminering. Arbetsgivaren hade i detta fall inte tillräckligt starka bevis 

på att det skulle röra sig om en likabehandling mellan de gynnade och missgynnade könet. 

Eftersom det rörde sig om fyra kvinnor i detta fall och behandlingen visade sig vara 

missgynnande mot alla dessa kvinnor var det tydligt att det rörde sig om någon form av 

könsdiskriminering. Vad som ska tilläggas i denna bedömning var att kvinnorna var gravida 
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under omplaceringen och utifrån 18-19 §§ FLL får de vid en omplacering bibehålla sina 

anställningsförmåner under förutsättning att de förbjudits att fortsätta sitt ordinarie arbete.  

Har verkligen domstolarna utgått från direktivens premisser? Enligt rådets direktiv 

76/207/EEG, har kvinnan rätt att återuppta samma arbete eller ett likvärdigt arbete med minst 

lika gynnsamma arbetsvillkor. Employment Appeal Tribunal ansåg inte i det engelska målet 

Aviance UK Ltd v. Garcia-Bello
121

 att införandet av fasta roterande skift skulle innebära en 

indirekt diskriminering mot kvinnor efter dennes mammaledighet, trots att kvinnor oftast står 

för primärvården av barn. Jag anser att domstolen i detta fall skulle använda sig av ett ännu 

mer flexibelt synsätt än vad domstolen yrkar i sitt resonemang. Där deras inneboende kunskap 

om det gynnade och missgynnade könet uppfattades som något paradoxal. Utifrån rådets 

direktiv 2002/73/EG där jämförelsepersonen även kan vara av ett och samma kön, och att det i 

så fall skulle föreligga en direkt diskriminering, anser jag är ett resonabelt synsätt, då 

tillämpningen av fasta roterande arbetsskift direkt diskriminerar kvinnor. Eftersom det enbart 

är kvinnor som kan bli gravida. Likvärdigt resonemang fördes av AD i det svenska målet AD 

2008:14, då samma behandling utfördes mot alla fyra kvinnor. Kvinnan betraktades som det 

missgynnade könet. Det rörde sig således om en könsdiskriminering.  

För att vidare kunna besvara min frågeställning kommer jag att utreda bakgrunden till varför 

den tidigare lydelsen av artikel 19 i EU-fördraget (artikel 13 i EG-fördraget) hade fått ett stort 

inflytande i svensk och engelsk rätt och eventuella svagheter med fördraget som numera i 

vissa hänseenden reformerats i artikel 19 i EU-fördraget. Det huvudsakliga syftet med 

fördraget är ett utvidgande av rådets kompetens att fatta beslut om åtgärder för att kunna 

bekämpa diskriminering på grund av kön, ras, etniskt ursprung, religion eller övertygelse, 

funktionshinder, ålder eller sexuell läggning. I praktiken hade dock artikel 19 i EU-fördragets 

tidigare lydelse betydelse då den begränsades i främst två hänseenden. Den hade inte en så 

kallad direkt effekt, vilket innebär att den inte kunde åberopas av medborgarna inför domstol, 

som exempelvis när det gäller artikel 18 i EU-fördraget(tidigare artikel 12 i EG-fördraget, 

förbud mot diskriminering på grund av nationalitet). Istället utgjorde den endast en rättslig 

grund för rådet att fatta beslut om åtgärder för att motverka diskriminering. Det krävs 

enhällighet på förslag av Kommissionen och efter ett utlåtande från Europaparlamentet för att 

rådet skall kunna besluta om en åtgärd för att kunna bekämpa diskrimineringen.
122

 Kravet på 

enhällighet innebär således att processerna kan bli mycket långa och att den som får den 

avgörande makten får ett för stort inflytande. Denna lydelse finns fortfarande kvar i den nya 
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lydelsen av artikel 19 i EU-fördraget. Vad händer med individens elementära rättigheter om 

makten blir enhällig och processerna för att motverka diskriminering blir alldeles för långa? I 

artikel 18 i EU-fördragets tidigare lydelse (artikel 12 i EG-fördraget) har personer som blivit 

diskriminerade på grund av deras nationalitet haft rättigheten att åberopa sin talan i domstol 

men inte om talan skulle ha ett samband med könsdiskriminering, då endast nationaliteten har 

begrundats. Dessa åberopade rättigheter har numera ändrats genom Lissabonfördragets 

tillkomst på EU-nivå. Genom att Amsterdamfördraget har reformerats till Lissabonfördraget 

har både artikel 18 i EU-fördraget och artikel 19 i EU-fördraget fått direkt effekt, 

diskriminering på grund av nationalitet och könsdiskriminering utgör numera de två viktigaste 

rättsprinciperna inom EU. Europaparlamentet ska i alla avseende respektera grundläggande 

rättigheter, som således är i linje med stadgan om grundläggande rättigheter som är inskrivet i 

Lissabonfördraget. Syftet med denna ändring är att inflytandet till ny lagstiftning ska 

decentraliseras till medborgarnivå, vilket innebär att medborgare kan uppmana till ny 

lagstiftning om det stöds av en miljon underskrifter. Om dessa underskrifter uppnås av en 

miljon måste Kommissionen agera. Frågan är hur denna vision kommer att fungera i 

praktiken? Vidare kommer parlamentet att kunna skydda de nationella parlamentens 

rättigheter att avfärda juridiska förslag inom områden som de tror kan bli bättre hanterade på 

nationell nivå.
123

  

Vad som går att konstatera genom denna förändring av fördragen är att utvecklingen 

fortskrider. Genom att samarbeta på EU-nivå blir det lättare att fånga upp medborgarnas oro. 

Jag tror på denna utveckling och då parlamentet får en ny rättighet att föreslå 

fördragsförändringar är förhoppningen att könsdiskrimineringsskyddet ytterligare kommer att 

stärkas.  

Vad jag anser i det fortsatta förändringsarbetet är att det krävs enorma insatser för att 

bekämpa kampen om strävan att förebygga könsdiskriminering. Vad som dock behöver 

förbättras är EU:s  metoder i granskningen av domstolarna i svensk och engelsk rätt. 

Domstolarna behöver använda sig av betydligt radikalare metoder, då prima facie värderingen 

i det flesta domstolsprocesser ger talan rättvisa för arbetsgivaren snarare än arbetstagaren. 

Svårigheten med könsdiskriminering är dock hur det går att bevisa att det har inträffat 

avsiktligen, då diskrimineringen oftast är indirekt och förekommer i mer osynliga former. För 

att kunna bevisa att indirekt diskriminering inträffat måste denne kunna bevisa att grunderna 
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för samtliga egenskaper som innebär diskriminering blivit genomförda med en särskiljande 

behandling och med enbart de egenskaper som har en moralisk relevans. EU-domstolen anser 

att det enbart är kvinnor som kan nekas anställning på grund av graviditet och därför 

föreligger det således en direkt diskriminering. Därför behövs inte en jämförelse göras med en 

person av det mottsatta könet. EU-domstolen anser att om orsaken till att en gravid kvinna 

nekas anställning grundar sig i de ekonomiska konsekvenser som frånvaron på grund av 

graviditeten, anses det huvudsakliga skälet till att kvinnan nekas utgöras av graviditeten som 

sådan.
124 Har domstolarna i engelsk och svensk rätt haft fel fokus? Det leder mig till nästa 

likabehandlingsdirektiv 76/207/EEG: ”om genomförandet av principen om likabehandling av 

kvinnor och män i fråga om tillgång till anställning, yrkesutbildning och befordran samt 

arbetsvillkor”. 

 

Vad EU-domstolen kommit fram till utifrån denna likabehandlingsprincip är det legitima 

syftet att skydda kvinnans fysiska tillstånd under och efter en graviditet. Domstolen har vidare 

fastslagit att ogynnsam behandling av kvinnor som är relaterad till graviditet eller moderskap 

utgör direkt diskriminering på grund av kön. Genom detta direktiv åsidosätts inte rådets 

direktiv 92/85/EEG
125

, vilket har till syfte att säkerställa skyddet av den fysiska och psykiska 

hälsan för kvinnor som är gravida, nyligen fått barn eller ammar. Vad som är skälet till 

direktivet 92/85/EEG är att det inte får leda till någon ogynnsam behandling av kvinnor på 

arbetsmarknaden eller anses strida med direktiven om likabehandling av kvinnor och män. 

EU-domstolen har vidare godkänt skyddet av kvinnors anställningsrättigheter, särskilt deras 

rätt att återuppta samma arbete eller ett likvärdigt arbete med minst lika gynnsamma 

arbetsvillkor. Även rättigheterna att komma i åtnjutande av de förbättringar av arbetsvillkoren 

som de motsvarande skulle ha haft rätten till under sin frånvaro på arbetsplatsen under deras 

mammaledighet.
126

  

 

Utifrån de svenska och engelska rättsfall som belysts har domstolarna inte utgått från 

direktivets premisser. Då utgången i domstolarna har bevisat att arbetsgivarens 

arbetsledningsbeslut har lett till en ogynnsam behandling av kvinnor på arbetsmarknaden i 

samband med graviditet och mammaledighet. Likväl avseende försämrade arbetsvillkor efter 

en mammaledighet, då det enligt direktivet inte ska försämras från dennes ordinarie 

arbetsvillkor som kvinnan hade innan graviditeten och mammaledigheten. 
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Jag kommer vidare att utreda omplacering i det svenska målet AD 2008:63 och uppsägning i 

det engelska målet Western Excavation (ECC) Ltd v Sharp utifrån domstolarnas resonemang 

kring arbetsgivarens arbetslednings- och omplaceringsrätt. I det svenska målet hade AD att 

döma om det funnits godtagbara skäl till arbetsgivarens omplacering av arbetstagaren J.H. 

Skälet till omplaceringen grundade sig i huvudsak på att J.H. begått dataintrång och använt 

två andra anställdas inloggningsuppgifter. Vad som även fanns att utreda var J.H: s fackliga 

aktivitet som förtroendeman, om det varit en grund till omplaceringen. Den nya tjänsten som 

vaktmästare anser J.H. skiljer sig stort från arbetstagarens tidigare tjänst som 

systemansvarig/systemadministratör. AD förklarar att J.H: s arbetsuppgifter har ändrats men 

inte i den påtagliga utsträckningen att tidigare arbetsuppgifter skiljer sig stort med dess nya 

arbetsrutiner. AD anser således att omplaceringen inte kan likställas som en uppsägning eller 

framprovocerad sådan. Vad som kommer att utredas utifrån domstolens resonemang är skälen 

till deras domslut. Gällande J.H: s omplacering anser jag att tjänsten som vaktmästare 

respektive systemadministratör kan ses som likvärdiga i förhållande till vilka arbetsuppgifter 

som ska utföras. Genom att hans nya arbetsuppgifter som vaktmästare likväl utförs i 

kontorsmiljö anses det som att arbets- och anställningsförhållanden i övrigt är oförändrade. 

Det ska dock ses som en tolkningsfråga då hans tidigare arbetsuppgifter utfördes i ett 

kontorslandskap och som vaktmästare äger han inte längre något kontor, vilket innebär nya 

arbetskamrater och ny arbetsmiljö. Det ska tilläggas att arbetstagaren fortfarande har samma 

lön, arbetstider och arbetsplats. Arbetsuppgifter som systemadministratör och vaktmästare 

tillhör samma kollektivavtalsområde. Utifrån dessa bedömningsgrunder har inte målet 

speciellt många likheter med bastubadarmålet.
127

 Där regeln i huvudsak handlar om att 

arbetsgivaren skall visa godtagbara skäl för vissa typer av omplaceringar, trots att 

omplaceringen kan omfattas inom ramen för anställningen. I bastubadarmålet var 

omplaceringen betydligt mer ingripande, då arbetstiderna förändrades till dagtid och 

löneförmånerna sänktes drastiskt. Frågan är vad grunden till omplaceringen i målet AD 

2008:63 verkligen handlade om? Arbetsgivaren hävdar att det skett organisationsförändringar 

inom bolaget och att det skulle utgöra en grund till omplaceringen. Vad avser J.H: s fackliga 

aktivitet som förtroendeman kom AD fram till att det inte hade någon koppling till dennes 

omplacering.  

 

I det engelska målet Western Excavation (ECC) Ltd v Sharp hade Court of Appeal att utreda 

grunderna till hur arbetstagaren Mr Sharp blev uppsagd och om det skulle röra sig om 
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constructive dismissal och repudiation of contract. Vad tvisten i målet i huvudsak handlar om 

är hur arbetstagarens övertidsarbete inte kompenserades genom extra ledighet och andra 

förpliktelser som kan förväntas hos en arbetsgivare som inte i detta mål tillgodoseddes. Detta 

rättsfall är ett lysande exempel på ett godtyckligt arbetsledningsbeslut. Vad domstolen i 

huvudsak har att begrunda är hur en uppsägning ska betraktas objektivt. Hur en situation kan 

leda till en uppsägning definieras med hänvisning till uppsägning av anställningsavtalet. Det 

innebär att avtalsenliga rättigheter ska beaktas. Det ändras dock när arbetstagaren säger upp 

sitt anställningsavtal och blir därigenom friskriven från sina avtalsenliga skyldigheter. 

Arbetstagaren kan enbart säga upp sitt anställningsavtal under omständigheter som anger att 

denne har rätt att göra det utan förvarning på grund av arbetsgivarens agerande. Ordet rätt 

definierar domstolen som en rättighet i det sammanhanget. Englands anglosachsiska 

rättsystem präglas av internationell kontraktsrätt och avtalsrätt. Det innebär att det ges en stor 

betydelse i lag för en anställd att befrias från sitt kontrakt som således släcker rätten för 

arbetsgivaren att förpliktiga arbetstagaren till kontraktet. Det ger rättigheten för arbetstagaren 

att stämma arbetsgivaren på skadestånd utan förvarning. Om fler domstolar resonerar 

liknande som i detta mål anser jag att det finns hopp för social rättvisa i relationerna på 

arbetsmarknaden. Faktorer som att bevara grundläggande villkor i anställningsavtalet som 

ömsesidig respekt och tillit baseras på rättvisa för arbetstagarna. Det leder i sin tur till att 

arbetstagarna kan hävda sina rättigheter mot arbetsgivarens många gånger godtyckliga 

arbetsledningsbeslut. 

5.4 AVSLUTANDE DISKUSSION 

För att kunna förstå de rådande förhållandena i Sverige och England utifrån 

arbetsgivarprerogativet anser jag att det bör ses i ljuset av rättslig tradition (rättsfamiljer och 

rättsystem), lagstiftning, bevarade traditioner på arbetsmarknaden, domstolspraxis och även 

aktuell framtidsvision på arbetsmarknaden. Trots att de båda länderna är medlemsstater i EU 

har länderna olika effektiva metoder avseende implementeringen av EU:s 

likabehandlingsdirektiv. Diskrimineringsförbuden som tidigare har presenterats i uppsatsen 

utgör en principiell begränsning i arbetsgivarens fria arbetsledningsrätt och utgör således 

uppställda krav på saklig grund. Arbetsgivaren bör för att bevisa att det inte föreligger en 

diskriminering, utifrån proportionalitetsprincipen motivera att kraven som uppställs för 

arbetstagaren anses vara lämpliga och nödvändiga för den aktuella tjänsten. Utifrån tolkandet 

av olika domstolspraxis undrar jag dock om detta synsätt verkligen efterlevs. Kanske är den 

universella diskrimineringen för komplex för att förstå eller för problematisk att realisera i 

praktiken? Vidare gällande arbetstagarens rättigheter och skyldigheter har jag genom min 
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fördjupning i uppsatsen inom detta område insett att det finns, trots arbetsgivarens fria och 

ensidiga arbetsledningsrätt, en stor bredd av rättigheter även för arbetstagaren. Problemet är 

att existensen av dessa rättigheter inte nödvändigtvis innebär att förmågan att genomdriva 

dessa rättigheter blir enklare att realisera. Med bakgrund till domstolarnas sätt att döma under 

domstolsprocesserna vid förekommande fall under omplaceringar, uppsägning och avsked ger 

talan oftare rättvisa till arbetsgivaren snarare än arbetstagaren. 

Sammanfattningsvis kan jag konstatera att trots förändringar i de båda ländernas 

regleringssystem kommer kampen om strävan för arbetstagarnas rättvisa i allmänhet i 

samband med omplacering och avveckling att ta lång tid och krävas enorma insatser. Jag har 

dock en önskan om att företag och organisationer tar sitt ansvar och samarbetar för 

decentralisering, detta för att eliminera de hierarkiska strukturerna på arbetsmarknaden. Där 

alla istället arbetar mot samma mål. Genom den framtidsvisionen går det att skapa 

effektivisering, vilket för övrigt var neoliberalismens mål till avregleringen av bland annat 

kollektivavtal. Inom engelsk rätt krävs det en övertygelse om att fackföreningar, 

kollektivavtal och kollektivavtalsförhandlingar medför ett bättre samarbete mellan 

arbetsmarknadsparterna och därigenom kan skapa en effektivare organisation.  England 

kanske har något att lära sig av den svenska kollektivavtalsmodellen? För vidare forskning 

skulle det vara intressant att utreda dessa problemområden i praktiken för att se hur 

arbetstagarnas rättigheter som konsekvens av arbetsgivarprerogativet i de båda länderna 

verkligen efterlevs på arbetsmarknaden. 
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6. ARBETSGIVARENS ETIK I ARBETSLIVET 

6.1 ETIK OCH ETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

Etik likställs ofta med begreppet moral. Skulle det således göras en distinktion mellan 

begreppen kan etiken beskrivas som ”reflektionen över moralen”.
128

 Etiken är mer beroende 

av dess sammanhang, medan moralen mer ses som en fast syn av vad som är rätt eller fel. Etik 

kan även beskrivas som ”en kategori av egenskaper hos en verksamhet”,
129

 vilka på ett eller 

annat sätt kan påverkas av denna, skulle man vidare bortse från dessa egenskaper skulle det 

innebära att legitimitet går förlorad. Om man ser på etiken som en juridisk verksamhet som 

inte kan ta hänsyn till etiska aspekter är den inte lämplig i ett rättssamhälle. Beroende på 

vilken yrkesgrupp du tillhör kan de olika etiska kraven variera vid utövandet av 

arbetsuppgifterna. Vissa arbetsuppgifter kan uttryckligen vara angivna i form av rättsregler 

medan andra inte är angivna i en viss form, utan istället utgör en mer allmän uppfattning om 

hur denne bör agera och förhålla sig.
130

 Vidare utifrån etiken återfinns den personliga 

integriteten, att respektera arbetstagarens personliga integritet beaktas allt oftare under 

arbetsledningsbeslut. Hence förklarar den personliga integriteten som: ”Integrity is defined as 

an adherence to moral principles or values.”
131

 Den ursprungliga betydelsen av begreppet 

består av samförstånd som genom att vara lojal till en samling av morala principer, betyder 

det särskilt att en av dessa principer konstant är ett samförstånd av en annans tro och handling, 

oavsett någon uppmuntran eller lockelse för att avvika från dem.
132

  

6.1.1 Utilitarism 

Vad som är särskilt signifikant inom utilitarismen är att det finns en tydlig åtskillnad mellan 

handlingar som är rätt (riktiga) och handlingar som är orätta (felaktiga). Att handlingen skulle 

vara rätt behöver inte nödvändigtvis betyda att den behöver utföras. Den utilitaristiska läran 

går ut på att en handling är rätt om det inte finns något annat alternativ som skulle ge upphov 

till bättre konsekvenser. I den hedonistiska läran var tanken att välbefinnande (lycka eller lust) 

var det tillskott som skulle maximeras.
133

 Den fundamentala grundtanken i den utilitaristiska 

läran är att individer utvärderar sina egna handlingar utifrån deras förmåga att främja nyttan i 

samhället.
134

 Vidare är en handling moraliskt riktig om den är ett resultat av största möjliga 

nytta för flest antal personer. Ett hinder med denna lära kan vara att det är svårt att veta vilka 
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konsekvenser som kan leda till den största nyttan utifrån ett långsiktigt perspektiv, eftersom 

framtiden inte går att förutsäga. Den utilitaristiska läran handlar om att överväga beslut utifrån 

olika fakta och vad dessa fakta kan ge för sannolika utfall, att individen gör sitt bästa utifrån 

de förutsättningar som finns.
135

  

6.1.2 Egoism 

Egoismens grundläggande lära är att varje människas handlingar utgår från att uppnå maximal 

nytta för den själv. Vad som dock ska tilläggas i detta synsätt är att bara för att man handlar 

för sitt eget vinnande behöver det inte innebära att man inte bryr sig om hur andra påverkas av 

sina handlingar. Det skulle kunna infalla sig när man utför en god gärning som gynnar en 

annan individ, vilket kan leda till fördelar för sin egen del, vilket stödjer det egoistiska 

synsättet.
136

  

6.1.3 Rättighetsläran 

Utgångspunkten i rättighetsläran är att det finns handlingar som anses vara förbjudna då de 

kan anses kränka en annan människas rättigheter. Genom den ena individens rättigheter följer 

den andra individens skyldigheter vilket innebär att visa respekt för dennes rättigheter. Det 

signifikanta med denna lära är att den går över lagen. Det handlar inte om juridikens 

tvingande verkan, då lagen kan påbjuda att det går att kränka dennes rättigheter, utan 

moraliska värderingsgrunder som bör respekteras.
137

 De rättigheter som anses tillhöra denna 

kategori är rätt till sin kropp, sina kunskaper och sitt ägande. Rättigheten att nyttja och förfoga 

över dessa rättigheter på vilket sätt som önskas är tillåtet under förutsättning att kränkandet 

inte är riktat mot en annan människas rättigheter.
 
Problem som kan uppstå med denna lära är 

att individens förmåga att ta hand om sig själv blir självbestämmande. Enligt rättighetsläran är 

människan tillåten att handla moraliskt rätt även med risk att förstöra eller ta sitt eget liv och 

den som försöker att hindra dennes handlingar handlar orätt.
 
Den lämnar inget utrymme för 

staten att inskränka i individens sätt att disponera sin moraliska rätt i sitt eget intresse att 

förstöra sitt eget liv.
138

 

6.1.4 Komparativt i England och Sverige 

För att angripa det rättsdogmatiska området inom etiken kommer jag att redogöra hur 

arbetsgivaren förhåller sig till drog och alkoholpolicys i de båda länderna med återkoppling 

till arbetsledningsrätten. För en utökad förståelse av rättsfilosofin kommer jag att utgå från två 

tidigare berörda rättsfall, det svenska AD 2002:51 och det engelska Sutherland-v-Sonat 
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Offshore (UK) Inc. I målen har domstolarna i de båda länderna att döma i frågan om 

implementering av alkohol- och drogpolicys på arbetsplatsen kan anses strida mot god sed på 

arbetsmarknaden. Vad som vidare kommer att granskas är hur arbetstagarens personliga 

integritet kan anses vara kränkt i förhållande till denna implementering och huruvida 

arbetsgivarens allmänna moral påverkas utifrån: utilitarism, egoism och rättighetsläran. 

Anses det finnas väsentliga skillnader i de båda länderna ur arbetsgivarens synsätt utifrån 

allmän moral?  

I det svenska målet AD 2002:51 förekommer det en tvist om det kan anses föreligga saklig 

grund för uppsägning på grund av arbetstagaren P.N: s vägran till att medverka vid 

genomförandet av ett utannonserat drogtest. P.N. hade utfört sitt arbete under den tid han varit 

i tjänst och arbetsgivaren hade inga skäl till att misstänka att P.N. skulle vara drogpåverkad på 

sin arbetstid. AD kom slutligen fram till att arbetsgivarens agerande hade stridit mot god sed 

på arbetsmarknaden och således kränkt P.N. personliga integritet. P.N: s uppsägning 

ogiltigförklarades. 

I det engelska målet Sutherland-v-Sonat Offshore (UK) Inc förekommer det en tvist om 

avsked anses vara en för drastisk åtgärd för att förhindra droganvändning på arbetsplatsen. 

Under inträdandet av tjänsten hade arbetstagaren gått med villkoren om tillåtandet att utföra 

slumpmässiga narkotika screentester. Om det skulle uppstå hinder till att utföra testerna, att 

vägra utföra dem skulle det direkt leda till avsked. Vid ett tillfälle blev arbetstagaren 

påkommen under ett av testerna och blev som följd avskedad. Employment Appeal Tribunal 

kom fram till att arbetsgivaren tillgripit tillräckliga åtgärder vid tillfället eftersom säkerheten 

måste prioriteras främst.  

Utifrån det engelska målet Sutherland-v-Sonat Offshore (UK) Inc
139

 kan jag instämma med 

domstolens domslut. Jag anser att i förhållande till säkerhetsaspekter kan avsked vara en 

godtagbar åtgärd för att förhindra droganvändning på arbetsplatsen, då det i detta mål 

handlade om ett oljeföretag. Arbetstagaren hade dessutom gått med på villkoren i 

anställningsavtalet och därmed hade även denne insyn om dess konsekvenser om ett brott i 

tjänsten skulle förekomma. Vad som dock kan ifrågasättas är om utformningen av 

anställningsavtalet är etiskt försvarbart, då de utformade anställningsvillkoren innebär ett 

direkt avsked. Frågan utreds inte om omplacering eller uppsägning ska vara gällande först, det 

har inte heller vidtagits någon rehabiliteringsåtgärd. Likheter återfinns i det svenska målet, 

men i det engelska målet anser inte domstolen att arbetstagarens argument var tillräckligt 
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motiverade om att en passiv cannabis rökning hade varit bakgrunden för att ogiltigförklara 

avskedet eller låta arbetsgivaren betala ut skadestånd för unfair dismissal.
140

 Vad som även 

ska begrundas är säkerhetsaspekten då det inom särskilda yrkeskategorier är nödvändigt att 

tillämpa en nolltolerans och drogpolicy. 

Hur granskas dessa implementeringsmetoder i dessa rättsfall utifrån etiska utgångspunkter? 

Jag kommer vidare att redogöra hur arbetsgivaren handlar utifrån allmän moral med stöd av 

etiska teorier som: utilitarism, egoism och rättighetsläran. 

Utifrån ett utilitaristiskt synsätt anser jag att det kan vara motiverat att i det engelska målet 

Sutherland-v-Sonat Offshore (UK) Inc avskeda arbetstagaren som grund till sitt åsidosättande 

i tjänsten. Då arbetsgivaren i enlighet med sin företagspolicy tillämpar denna behandling även 

för övriga anställda, då säkerheten måste sättas främst i åtanke. Den grundläggande läran med 

utilitarismen är att individen utvärderar sina egna handlingar utifrån dennes förmåga att 

främja den bästa nyttan i samhället.
141

 Vidare anses en handling vara moraliskt riktig om den 

är ett resultat av största möjliga nytta för flest antal personer.
142

 I det engelska målet anser jag 

att arbetsgivaren handlade i enlighet med utilitarismens lära, då det innebär en hälsorisk att 

vara drogpåverkad som operatör vid en oljeplattform. I denna situation skulle arbetsgivarens 

syfte med avskedet kunna vara att skydda övriga anställda av säkerhetsskäl, då tjänsten i sig 

krävde en viss koncentration som i sig försvagas av droger. Utifrån utilitarismen kan det ses 

som att arbetsgivaren ökade allas säkerhet som följd av att avskeda arbetstagaren. Vad man 

dock kan fråga sig är om avsked anses vara en för drastisk åtgärd för att förebygga 

droganvändning på arbetsplatsen och således kränkande mot den personliga integriteten? 

Kanske hade arbetsgivaren som målsättning att statuera exempel genom arbetstagarens 

handlande, då engångsföreteelser är tillräckliga. Följden av det avsked som framkom i målet 

skulle möjligen kunna leda till en moralisk insikt för övriga anställda angående om vad som är 

moraliskt rätt eller fel. Utifrån moraliska värdegrunder ansågs arbetstagarens agerande i 

tjänsten vara tillräckligt grovt för ett avsked. Genom att en person försvinner skulle det kunna 

medföra att arbetsplasten blir säkrare för övriga anställda, då incitament inrättas om vilka 

regler som anses vara tillåtna.  

Vad avser det svenska målet
143

 anser jag inte att det var motiverat av arbetsgivaren att säga 

upp arbetstagaren då det utifrån utilitarismen inte anses vara moraliskt riktigt och att det 
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således heller inte skulle leda till största nytta för flest antal personer. Då arbetstagaren 

konsekvent och noggrant utfört sina arbetsförplitelser enligt anställningsavtalet och 

arbetsgivaren bör följaktligen granska individen utifrån sin egen förmåga att fullfölja sina 

vardagliga rutiner. Vidare förespråkar den utilitaristiska läran att en handling är rätt om det 

inte finns något annat alternativ som skulle ge upphov till bättre konsekvenser. Genom 

arbetsgivarens utformade policy kan jag förstå att utannonserade drogtester är nödvändiga och 

att en vägran kan innebära uppsägning. Det är även förenligt med arbetsvägran som i tjänsten 

anses vara ett brott mot anställningskontraktet som således direkt kan leda till uppsägning. 

Utifrån den läran kan det anses vara moraliskt motiverat från arbetsgivarens sida, genom att 

denne rigoröst följer företagets policys innebär det att varje arbetstagare behandlas likvärdigt. 

Jag anser att man inom policyn även borde beakta dennes skötsamhet i tjänsten, då alla 

individer ska granskas utifrån individuella förutsättningar till utveckling. Att arbetsgivaren 

utformat denna policy kan dock vara motiverat utifrån säkerhetsaspekten, då det inom 

trafiksäkerheten på vägarna är viktigt att medborgarna kan lita på busschaufförer och andra 

yrkesförare. 

Enligt egoismens lära ska varje människas handlingar utgå från maximal nytta för den själv. 

Det innebär emellertid inte nödvändigtvis att handlandet för sitt eget vinnande medför att 

denne inte bryr sig om hur andra påverkas av sina handlingar.
144

 Utifrån det engelska målet 

anser jag att arbetsgivarens handlande grundats på företagets bästa och således utgjort 

maximal nytta för arbetsgivaren. Åter igen är det säkerhetsaspekter som har betydelse under 

arbetsgivarens arbetsledningsbeslut. Inom oljeföretag är det synnerligen viktigt att anställda är 

inte är drogpåverkade under screen testerna, dels för egen säkerhet och dels för de övriga 

anställdas. Genom att agera inom den egoistiska läran, behöver det inte nödvändigtvis 

innebära att man enbart handlar för sitt eget vinnande utan man således även kan sympatisera 

för de övrigas säkerhet och då blir även gärningen en god sådan för övriga individer. 

I det svenska målet anser jag dock att arbetsgivaren agerat främst utifrån sin egen maximala 

nytta. Då uppsägningen ansågs vara en för grov åtgärd utifrån de förutsättningar som vävdes 

in i det individuella fallet. Vad som skulle kunna vara bakgrunden till arbetsgivarens 

handlande är att dennes gärning skulle innebära en säkerhet för övriga anställda, vilket i sin 

tur kan ge fördelar för sin egen del. Det kan även förefallit sig att arbetsgivaren var principfast 

med sina rutiner och att det krävdes för att systematiskt kontrollera sin anställda, som till följd 

skulle medföra en säkrare arbetsplats. 
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Vad som går att utläsa i rättighetsläran är att det finns handlingar som anses vara förbjudna 

när det kan kränka en annan människas rättigheter. De rättigheter som anses tillhöra denna 

kategori är rätt till sin kropp, sina kunskaper och sitt ägande. Problem som kan anses 

förekomma med denna lära är att individens förmåga att ta hand om sig själv blir 

självbestämmande. Enligt denna lära kan det anses vara moraliskt rätt att handla med risk att 

förstöra sitt eget liv och den som försöker hindra denne handlar orätt. Utifrån denna lära i det 

engelska målet, skulle det möjligen kunna gå att utläsa att arbetstagarens rättigheter och 

personliga integritet anses vara kränkt, då arbetsgivarens avsked kan anses vara en för drastisk 

åtgärd. Arbetstagaren fick genom avskedet inte fortsätta att äga över sitt kunnande i form av 

kompetens som konsekvens av sitt handlande. Om inte arbetsgivaren inrättar incitament om 

individens missbruk av droger skulle det leda till självbestämmande och till följd kanske även 

leda till självmord genom missbruket. Enligt rättighetsläran skall dock inte arbetsgivaren 

försöka hindra dennes rättigheter trots att det kan förstöra individens liv då det anses vara 

orätt. Jag anser att en inskränkning av arbetstagarens rättigheter kan vara motiverad då ett 

utövande av dennes kunskaper under drogpåverkan kan innebära fara för andras rätt till 

säkerhet. 

Arbetsgivarens handlande som ledde till uppsägning i det svenska målet anses kränka 

arbetstagarens rättigheter, då denne vägrade att utföra de utannonserade drogtesterna. 

Eftersom arbetstagaren enligt rättighetsläran har rätt till sin kunskap och sin kropp ansågs 

arbetsgivaren kränka arbetstagarens integritet på båda dessa punkter utan någon saklig grund.  

Jag anser att inskränkningen av arbetstagarens rättigheter inte är motiverad i denna situation. 

Då ett utövande av dennes kunskaper och rätten till sitt eget liv inte ska kränkas mot bakgrund 

av arbetstagarens tidigare lojalitet till sitt arbete och sin arbetsgivare. Arbetstagaren hade 

under tidigare utannonserade drogtester utfört dessa utan att vara påverkad och på andra sätt 

även visat prov på skötsamhet i tjänsten. 

6.2 AVSLUTANDE DISKUSSION 

Genom att utläsa de båda rättsfallen har jag fått en utökad syn på hur domstolarna granskar 

arbetsgivare utifrån deras implementeringsmetoder av alkohol- och drogpolicys i förhållande 

till uppsägning och avsked. Jag har även fått en insyn om vilka rättsverkningar som kan 

förekomma för arbetstagare när arbetsgivarens arbetsledsningsbeslut kan strida mot god sed 

på arbetsmarknaden i relation till alkohol- och drogpolicys. I det svenska målet anser jag att 

det var motiverat att busschauffören P.N. nekade genomförandet av det utannonserade 

drogtestet och även vägrade att deltaga i rehabiliteringen. Arbetsgivaren hade inte i denna 

situation tillräckliga skäl till att misstänka att P.N. tog droger. Följden av P.N: s vägran 
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innebar en uppsägning, då ett nekande av det utannonserade drogtesterna inom företagets 

policy skulle innebära avstängning från tjänsten. Det incitament som arbetsgivaren inom 

företaget använt sig av anser inte jag vara ett etiskt förhållningssätt, då denne kränker 

arbetstagarens personliga integritet och således strider anställningsbeslutet mot god sed på 

arbetsmarknaden. Jag anser att individen bör granskas utifrån individuella förutsättningar och 

personlig bakgrund, samt hur denne förhåller sig och utför sitt arbete i tjänsten. Utifrån det 

svenska målet fick jag intrycket av att arbetsgivaren var principfast till sin företagspolicy och 

kanske av säkerhetsskäl anpassade denna policy av den föreställningen att en 

engångsföreteelse av drogmissbruk är en gång för mycket. I det engelska målet var utgången i 

domstolen ganska förutsägbar. Om screentesterna visar att personen i fråga är påverkad av 

droger i tjänsten är förfarandet både avsiktligt och grovt vårdslöst, således är avsked då en 

tillräcklig åtgärd. Vad som dock ska tilläggas utifrån det engelska förhållningssättet är att det 

inte hade varit försvarbart i svensk rätt, då rehabiliteringsinsatser troligen blivit aktuella. 

Utifrån moraliska värdegrunder får jag den uppfattningen att de båda ländernas rättssystem 

gällande uppsägning och avsked baseras på säkerhetsaspekter. Den moraliska synen utifrån 

säkerhetsaspekter på arbetsplatsen i de båda fallen anser jag vara berättigad. Det är även 

skälet till att implementering av alkohol- och drogtester i form av policys finns på 

arbetsplatser eftersom det kan utgöra en hälsorisk för ens egen del såväl som för övriga 

anställda. En annan grundtanke är att om enbart vissa individer skulle utses att genomgå 

drogtester skulle det innebära en större individuell kränkning, än om alla tvingas genomföra 

ett obligatoriskt test utan att någon speciell misstanke föreligger. 
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