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Sammanfattning 

En arbetsgivares ledningsrätt är en sedvanlig princip inom arbetsrätten. I arbetet har det sökts 

klargöra hur en arbetsgivare kan omplacera arbetstagare i sin verksamhet. Omplaceringsrätten 

är en del av en arbetsgivares ledningsrätt. Arbetets huvudsyfte är att redogöra inom vilken 

ram en arbetsgivare kan omplacera en arbetstagare och när denna rättighet bör begränsas. 

Efter decemberkompromissen förstärktes en arbetsgivares ledningsrätt påtagligt. Efter denna 

överenskommelse fick rättspraxis en väsentlig betydelse då AD fastställde ett antal 

rättsgrundsatser som begränsade arbetsgivarens ledningsrätt. 29/29- principen och 

bastubadarprincipen är exempel på sådana rättsgrundsatser. Omplaceringsrätten är inte 

lagreglerad och därmed har arbetet lagt särskild vikt på rättsfall, sedvana och rättsprinciper. 

Av relevans till arbetets frågeställningar har det gjorts en åtskillnad mellan en arbetsgivares 

omplaceringsrätt och omplaceringsskyldighet. Omplaceringsskyldigheten är lagreglerad i 

LAS och arbetet har belyst att lagregeln inte gäller en arbetsgivares omplaceringsrätt. Det 

mest centrala i arbete utgörs av en redovisning av de olika begränsningarna som förekommer i 

omplaceringsrätten. De sammanförda begränsningarna har varit av betydelse för hur en 

arbetsgivares ledningsrätt har inskränkts. En arbetsgivare har således inte samma 

övergripande ställning som denne tidigare haft under början av 1900-talet. Begränsningar  
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Förkortningar 
 

AD                   Arbetsdomstolen, Arbetsdomstolens domar 
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Prop.                 Proposition 

SFI                    Lag (1986:163) om rätt till ledighet för utbildning i svenska för invandrare 

SLL                  Lag (1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning 
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1. Inledning  
Denna uppsats syftar till att klargöra innebörden av en arbetsgivares omplaceringsrätt och de 

begränsningar som denna rättighet medför. Arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbete i sin 

verksamhet får inte vara så pass övergripande att arbetstagarna blir särbehandlade.  

En problematik som kan uppstå vid en omplacering är att klargöra vilket syfte en arbetsgivare 

har haft med sitt åtagande. Kan syftet med omplaceringen vara att få igenom en annars ogiltig 

uppsägning? Ett exempel på ett sådant scenario kan vara att en arbetsgivare medvetet 

omplacerar en arbetstagare till okvalificerade arbetsuppgifter. Det leder i vissa fall till att 

arbetstagare inte accepterar omplaceringserbjudandet och därmed föreligger en saklig grund 

för uppsägning. Hur skulle det bli om en arbetstagare går med på omplaceringserbjudandet? 

Kommer arbetsgivaren att fortsätta med sitt provocerande syfte tills arbetstagaren säger upp 

sig? Hur vid är denna rättighet egentligen, kan till exempel en ambulanssjukvårdare bli 

omplacerad till en vaktmästare? Problematik som detta indikerar på att en klar reglering är av 

vikt för att undvika att arbetsgivaren överskrider sin ledningsrätt.  

1.2 Syfte  
En omplacering kan ske både inom ramen för anställningen eller genom att det träffas ett nytt 

anställningsavtal mellan arbetsgivaren och arbetstagaren. Syftet med denna uppsats är att 

klargöra när det föreligger en giltig omplacering inom ramen av anställningen. Uppsatsen ska 

dessutom lyfta fram scenarion där arbetsgivaren har gått utanför sin omplaceringsrätt och 

utfört en otillåten omplacering. Inom arbetsrätten regleras dels en omplaceringsrätt och en 

omplaceringsskyldighet. Detta arbete kommer beröra omplaceringsskyldigheten överskådligt, 

men arbetes huvudsyfte är att analysera och problematisera den omplaceringsrätt en 

arbetsgivare har. Anledningen till att lyfta fram just omplaceringsskyldigheten i korthet, är för 

att uppmärksamma läsarna om att dessa två begrepp inte är desamma. 

Omplaceringsskyldigheten är lagreglerad men inte omplaceringsrätten. Omplaceringsrätten 

kan utformas i kollektivavtal, branschsedvänja eller vanlig sedvänja. Det är därmed av 

relevans att lyfta fram just skillnaden mellan dem. 

Huvudfrågorna som detta arbete ska besvara är: 

 Hur omfattande är arbetsgivarens omplaceringsrätt inom ramen av en arbetstagares 

anställning? 

 Vilka begränsningar finns i arbetsgivarens omplaceringsrätt? 

1.3 Metod  
För att nå en slutsats i detta arbete använder jag den rättsdogmatiska metoden. Metoden 

kännetecknar den juridiska metoden, det vill säga att eftersöka information i allmänt 

accepterade rättskällor.1 Metoden handlar om att analysera de olika rättskällorna för att nå 

slutresultatet gällande rätt. De rättskällor som jag kommer nyttja är förarbeten i form av 

propositioner, lagstiftning, rättspraxis, tidskrifter samt doktrin. Jag har i början av arbetet 

analyserat rättsläget genom olika doktriner samt tidskrifter för att få fram mitt syfte med 

arbetet. Under arbetets gång ska dessa problem söka utredas. Det jag vill uppnå i den 

deskriptiva delen är hur en arbetsgivare får samt inte får nyttja sin omplaceringsrätt och söka 

problematisera rättsläget. I senare kapitel avser jag återge rättsfall och där få en uppfattning 

om eventuella problem med omplaceringsrätten. I och med att största delen av arbetet berör 

omplaceringsrätten kommer proposition och lagtext inte vara lika relevant, eftersom denna 

                                                           
1 F. Korling & M. Zamboni, Juridisk metodlära s. 21 
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rättighet inte är lagreglerad. Analys av rättsfall kommer utgöra majoriteten av arbetets 

uppbyggnad.  
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2. Ledningsrättens ram  
I detta kapitel kommer uppsatsen beröra en arbetsgivares ledningsrätt, inom vilken ram 

arbetsgivaren kan leda och fördela arbete och när en arbetsgivare är skyldig att beakta 

omplaceringsmöjligheter. De begränsningar som idag finns i en arbetsgivares 

omplaceringsrätt kommer förklaras i senare kapitel.  

2.1 Decemberkompromissen  
Under 1800-talet började arbetstagare organisera sig fackligt i samband med industrialismens 

genombrott. Under denna tidpunkt började olika fackföreningar komma till. Det var under 

1900-talet som den moderna arbetsrätten växte fram.2 Arbetsgivare och arbetstagare har under 

början av 1900-talet haft konflikter sinsemellan. Konflikterna rörde framförallt 

anställningsförhållandena. Arbetstagare deltog i strejker för att visa sitt missnöje vilket blev 

kostsamt för arbetsgivarna och staten.  

LO var den första fackliga organisationen som bildades i Sverige år 1898 och 1902 bildades 

SAF.3 Dessa fackliga organisationer tillkom under en orolig period i svensk historia. Arbetare 

kände en viss otrygghet i sin anställning och var undertryckta vilket skapade intriger mellan 

arbetsgivaren och dennes anställda.4 I SAF:s stadgar infördes en klausul i 23 § (som senare 

flyttades till 32 §), som innebar att alla förbund under SAF ska i sina kollektivavtal ta in ett 

förbehåll om att en arbetsgivare har rätt att leda och fördela arbetet samt anställa och avskeda 

arbetare som denne vill.5 1906 slöts den så kallade decemberkompromissen mellan SAF och 

LO. Överenskommelsen fastställde arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbetet i sin 

verksamhet men gav samtidigt fackförbunden rätt att företräda den anställda på arbetsplatsen. 

AD fastställde arbetsgivarens ledningsrätt på 1930-talet och därmed blev det en allmän 

rättsgrundsats inom arbetsrätten.6  

Efter decemberkompromissen fick arbetsgivaren sin ledningsrätt fastslagen. Arbetsgivarens 

ledningsrätt blev därmed en sedvana inom arbetsrätten. Frågan är om det var menat att 

arbetsgivaren skulle få denna starka ställning? I decemberkompromissen fastställdes 

arbetsgivarens § 32-befogenheter, meningen var att den arbetsrättsliga regleringen skulle 

hämma arbetsgivarens förmånsrätt. Det vill säga att regleringen skulle försöka begränsa 

arbetsgivarens ledningsrätt.7 Det gick emellertid inte som planerat eftersom AD dömde i flera 

viktiga fall under trettiotalets början åt arbetsgivarens fördel. AD tog således arbetsgivarens 

sida vid konflikter.8 Arbetsrätten stod inte till en början åt arbetstagarnas fördel, enligt 

Sigeman.9 Den arbetsrättsliga lagstiftningen under 1970-talet har tre betydelsefulla 

huvudpunkter; materiella regler som inskränker arbetsgivarprerogativet, 

beslutsfattningsproceduren och kollektivavtalsbärande fackföreningar. Sigeman hävdar att 

dessa huvudpunkter var av stor vikt under dåtidens arbetsrätt.10  

2.2 Arbetsgivarens ledningsrätt  
Arbetstagarens främsta skyldighet är att utföra arbete som denne blivit anställd för. Det 

betyder att arbetstagaren bör tåla vissa förändringar under anställningens gång, som 

                                                           
2 L. Viklund, Arbetsrätt i praktiken s.15 
3SAF (Svenska Arbetsgivarföreningen) och LO (Landsorganisationen) 
4 L. Viklund, Arbetsrätt i praktiken s.15-16  
5 M. Glavå, Arbetsrätt s.28 
6 Se AD 1934 nr 179 
7 M. Glavå, Arbetsrätt s.28-29 
8 Ibid 
9 SvTJ 1984 s.880 
10 Ibid s.885 
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exempelvis en omplacering. En arbetsgivare har rätt att leda och fördela arbete och i denna 

ledningsrätt ingår dennes omplaceringsrätt.11 Denna rättighet innebär att en arbetsgivare kan 

omplacera en arbetstagare inom vissa ramar. Rättigheten är emellertid inte hur vidsträckt som 

helst utan sträcker sin inom ramen av anställningen. I vissa fall kan det även finnas en 

omplaceringsrätt för arbetstagare, det innebär att en arbetstagare kan ha rätt att bli omplacerad 

till annat arbete istället för att exempelvis bli uppsagd.12  

Arbetsgivarens ledningsrätt har vidsträckta ramar som innebär att arbetsgivaren ensidigt kan 

fatta beslut om vad dennes arbetstagare ska göra i anställningen. Dessa beslut kan röra 

arbetstagarens prestation samt skyldighet i anställningen.13 Arbetsgivarens ledningsrätt 

varierar beroende på vilken verksamhet som arbetsgivaren befinner sig i. Därmed kan det bli 

svårt att generalisera vad en arbetsgivares ledningsrätt är.14 De frågor som utreds är vem som 

ska utföra arbete samt vilket arbete och var, när och hur arbetet ska utföras.15 

Inom vilken ram ska arbetsgivaren förhålla sig för att inte inskränka sin ledningsrätt? 

2.2.1 Subordinationsprincipen 

Anställningsförhållandet mellan en arbetsgivare och arbetstagare kan beskrivas som en 

samarbetsform eller relation. Denna relation bygger på att en arbetstagare underordnar sig 

arbetsgivarens arbetsledningsrätt i och med att denne fullgör sina avtalsförpliktelser gentemot 

arbetsgivaren. Detta kallas för subordination. Principens centrala del är att en arbetsgivare 

bestämmer över arbetstagares pliktuppfyllelse.16  

Ett rättsfall som belyst en arbetstagares underordning av arbetsgivares ledningsrätt är AD 

1986 nr 11, den s.k. turbandomen. Målet rörde en spårvagnsförare som vägrat använda 

företagets uniform och krävde att få använda en turban, som var en del av hans religion. På 

grund av detta ville arbetsgivaren omplacera arbetstagaren. I kollektivavtalet fanns det 

inskrivet att det måste föreligga ”vägande skäl” för att en omplacering av arbetstagare ska äga 

rum. Arbetstagaren vägrade emellertid att gå med på denna omplacering, AD såg 

lydnadsbrottet och arbetsvägran som allvarligt och att det utgjorde saklig grund för 

uppsägning. Att en arbetstagare skulle bli omplacerad på grund av att han vill bära turban, 

skulle idag kunna bedömas som etnisk diskriminering. Hade målet tagits upp i domstol idag 

hade nog utgången blivit annorlunda. I och med att vi har en diskrimineringslag som trädde i 

kraft 2009, fanns inte samma tydliga förutsättningar förr. Att en arbetstagare på grund av sin 

religion och klädsel blir omplacerad hade idag kunnat bedömas som en ogiltig 

omplaceringsgrund i och med att det står i strid mot diskrimineringslagen. 

2.3 Ramen för arbetsgivarens omplaceringsrätt 
Arbetsgivare och arbetstagare ingår ett anställningsavtal med varandra, för att klargöra vilka 

skyldigheter och rättigheter som ska gälla mellan dem.  En arbetsgivare har exempelvis en 

skyldighet att utge lön och en arbetstagare har en skyldighet att utföra arbete för arbetsgivaren 

räkning. I och med detta får avtalet en ömsesidig karaktär. Avtalet kan framstå som en 

relation mellan dem två.17 Avtalet blir som en ram för hur en arbetsgivare kan disponera 

arbetskraften. Arbetsgivarens rätt att disponera arbetskraften har sitt stöd i 

                                                           
11 T. Iseskog, Omplacering s.154 
12 Ibid s.10 
13 K. Källström & J. Malmberg, Anställningsförhållandet s.189  
14 M. Glavå, Arbetsrätt s.585 
15 Ibid 
16 K. Källström & J. Malmberg, Anställningsförhållandet s.72 
17 T. Iseskog, Omplacering s.94 
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arbetsledningsrätten.18 Avtalet kan reglera arbetstagarens arbetsskyldighet gentemot 

arbetsgivaren.  

Anställningsavtalet har inga formkrav på hur den sluts det innebär att att avtalet kan 

uppkomma skriftligt som muntligt och även genom konkludent handlande.19 Av säkerhetsskäl 

bör anställningsavtalet vara skriftligt för att undvika ord mot ord situationer vid tvister. I och 

med att det inte finns några formkrav på anställningsavtalets tillkomst, råder det avtalsfrihet. 

Det innebär att parterna får bestämma anställningsavtalets innehåll. Det finns emellertid en 

del tvingande regler inom arbetsrätten som måste uppfyllas. Några exempel på sådana är: rätt 

till anställningsskydd, god arbetsmiljö och de olika ledigheter som en arbetstagare har rätt till. 

Då dessa regler är tvingande kan en arbetstagare således inte avstå från dem.20 Dessa regler 

utgör därmed den yttre ramen för anställningsavtalet. Den allmänna avtalslagen gäller alla 

typer av avtal som uppstår mellan två parter. Trots avtalslagens ogiltighetsgrunder råder det 

fortfarande en stor avtalsfrihet mellan parterna.21 

Anställningsavtalets ram innehåller bestämmelser om arbetstagarens arbetsskyldighet, avtalad 

tjänstgöringsgrad hel- eller deltid, och anställningsvillkor/förmåner.22 Arbetstagarens 

huvudförpliktelse är att utföra arbete åt arbetsgivaren. Angående anställningsförmåner 

bestäms de vanligtvis genom kollektivavtal. Kollektivavtal är skriftliga avtal mellan en 

arbetstagarorganisation och arbetsgivare eller arbetsgivarorganisation.23 Denna 

överenskommelse återspelas i MBL. Anställningsförmåner kan regleras på olika sätt.24  

2.4 Skyldighet att beakta omplaceringsmöjlighet 

Själva begreppet omplacering har en nyanserad användning. I AD 1991 nr 114 beskriver 

domstolen att ”uttrycket omplacering används i olika sammanhang… En omplacering kan 

vara en arbetsledningsåtgärd… inom ramen för en bestående anställning… En såsom 

omplacering betecknad åtgärd kan emellertid innebära sådana förändringar av 

anställningsförhållandet att arbetstagaren i realiteten skiljs från en anställning även om han 

samtidigt får en annan anställning.” I de skeden där, som i uttalandets sista åtgärd, en 

arbetstagare skiljs från sin anställning är åtgärden att klassas som ett avskedande.  

Omplaceringsskyldigheten som en arbetsgivare har regleras i 7 § 2st LAS.”En uppsägning är 

inte sakligt grundad om det är skäligt att kräva att arbetsgivaren bereder arbetstagaren annat 

arbete hos sig”. Omplaceringsskyldigheten har en vidare utsträckning än omplaceringsrätten 

och därmed blir dess gränser utsuddade.25 Omplaceringsskyldigheten har i realiteten inget 

samband med omplaceringsrätten.26 Denna omplacering är enligt LAS en rättighet som en 

arbetstagare under vissa förutsättningar kan ha. För arbetsgivaren är det således en skyldighet 

att beakta den. En arbetstagare kan således ha en rättighet att inte bli arbetslös och bli 

omplacerad till annat arbete som inte har ett samband med tidigare anställning. 

Omplaceringsskyldigheten kan förekomma i fall där det råder exempelvis arbetsbrist eller 

arbetssvårigheter mellan arbetstagaren och arbetsgivaren. Arbetsbrist kan föreligga vid brist 

på arbete, brist på resurser eller brist på intresse. Eftersom en arbetsgivare får leda och fördela 

                                                           
18 M. Glavå, Arbetsrätt s.505 
19 T. Iseskog, Omplacering s.95 
20 Ibid 
21 Se lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område 28-38 §§ 
22 T. Iseskog, Omplacering s.97 
23 K. Källström & J. Malmberg, Anställningsförhållandet s.69 
24 Se T. Iseskog, Omplacering s.98 f. 
25 M. Glavå, Arbetsrätt s.591 
26 Ny juridik 2:04, Arbetsskyldighetens gränser s.8 



7 

 

arbetet i sin verksamhet, kan arbetsbrist föreligga vid brist på intresse att ha kvar en viss 

sysselsättning.  

Vid omplaceringsskyldigheten ska en arbetsgivare försöka beakta möjligheten till att bereda 

nytt arbete till en arbetstagare.27 Det kan emellertid handla om andra scenarion än arbetsbrist 

där omplaceringsskyldigheten träder in. Det kan röra sig om att två arbetstagare har en 

konflikt på arbetsplatsen och att arbetsgivaren bör omplacera en av dem för att lugna ner 

konflikten. Det vill säga att arbetsgivaren omplacerar en arbetstagare på grund av 

samarbetssvårigheter. Den mest väsentliga skillnaden mellan dessa två typer av omplaceringar 

är att omplaceringsskyldigheten bör beaktas i dem fall där uppsägning är på tal. 

För att en arbetsgivare inte ska utnyttja denna rätt att leda och fördela arbete har AD kommit 

fram till att en arbetsgivare av verksamheten ska visa att det föreligger arbetsbrist. Med andra 

ord måste ägaren av verksamheten visa att det finns en eller flera anledningar till en 

förändring i verksamheten.28 

2.4.1 AD 2016 nr 53 - omplacering pga. arbetsbrist 

I rättsfallet beaktade arbetsgivaren möjlighet till omplacering istället för uppsägning. 

Anledningen till att arbetstagaren skulle omplaceras till annat arbete var att det förelåg 

arbetsbrist och att dennes befattning skulle försvinna. I enlighet med 7§ 2st LAS, ska en 

arbetsgivare beakta omplaceringsmöjligheter innan uppsägning eller avskedande, vilket 

arbetsgivaren gjorde. Omplaceringserbjudandet innebar att arbetstagaren avsevärt skulle få 

mindre lön. Frågan i målet var således om denna omplacering var att likställas som 

uppsägning. Om arbetstagaren inte gick med på detta erbjudande skulle det föreligga saklig 

grund för uppsägning.29 AD styrkte återigen, som i tidigare fall, att helheten i LAS samt 

omplaceringsskyldigheten enligt 7§ 2st, inte utgör ett skydd för en arbetstagares befattning. 

Syftet är att arbetstagare inte ska bli uppsagda om det finns en möjlighet till annat arbete som 

en arbetsgivare kan bereda i sin verksamhet. Därmed kan en arbetstagare inte kräva att få 

behålla samma befattning eller anställningsvillkor med grund i LAS bestämmelser. AD 

förklarar att en arbetstagare vid en omplacering kan komma att behöva acceptera en 

lönesänkning.30 Ett omplaceringserbjudande får emellertid inte vara oskäligt. Bedömningen 

av vad som är skäligt framgår inte av rättsfallet.  

 
 

 

 

 

 

                                                           
27 Ibid 
28 AD 1993 nr 101, prop. 1981/82:71 s.65 
29 Se exempelvis AD 2005 nr 57 
30 Se exempelvis AD 1996 nr 144, AD 1997 nr 121 och AD 2006 nr 11 
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3. Arbetsskyldighet 
I detta avsnitt kommer arbetet beröra arbetstagarens arbetsskyldighet gentemot 

arbetsgivaren. Genom att bedöma arbetsskyldighetens omfattning kan en arbetsgivares rätt 

att omplacera en arbetstagare till annat arbete begränsas. En arbetstagare är inte skyldig att 

utföra arbete som faller utanför denna skyldighet.  

3.1 Vilket arbete är en arbetstagare skyldig att utföra? 
Arbetsskyldigheten är som tidigare nämnts huvudförpliktelsen en arbetstagare har. 

Arbetsgivaren köper arbetskraft för att driva sin verksamhet vidare. För att en arbetstagare ska 

vara skyldig att utföra arbete måste lönen vara reglerad.31 Efter det är arbetstagaren skyldig att 

utföra det arbete som denne blivit anställd för. Denna överenskommelse om arbetsskyldighet 

kan vara omfattande eller begränsad och utgör ramen för anställningsavtalet.32  

Om det saknas en tydlig beskrivning i anställningsavtalet rörande arbetsskyldighet kan ett 

underförstått avtal bli gällande. Det kan röra sig om branschsedvänja eller allmän sedvänja 

som en arbetsgivare har i sin verksamhet, om att en viss arbetsskyldighet gäller. Är det så att 

arbetsuppgiften inte naturligt ligger inom ramen för anställningsavtalet eller genom sedvänja, 

har arbetstagaren ingen skyldighet att utföra det arbetet. Vid en sådan händelse likställs 

omplaceringen som avsked eller som uppsägning.33 

Om det inte finns någon vägledning från vad sedvänja uttrycker angående arbetsskyldigheten, 

kan kollektivavtalet granskas. Kollektivavtalet reglerar sällan något konkret om 

arbetsskyldigheten. Det leder till att frågan om arbetsskyldighet står oklart. AD fastslog i ett 

vägledande rättsfall AD 1929 nr 29, den så kallade 29/29-principen. Denna princip ger tre 

gränslinjer som faller in på arbetstagarens arbetsskyldighet. Arbetsuppgiften ska ha ett 

naturligt samband med den verksamhet som arbetsgivaren bedriver, utförandet ska vara för 

arbetsgivarens räkning och arbetet ska vara inom arbetstagarens allmänna 

yrkeskvalifikationer.34 Arbetsuppgiften ska således falla inom kollektivavtalets ram.  

Malmberg framför att ”(a)rbetsgivarens omplaceringsbefogenhet är så omfattande att 

arbetstagarnas huvudsakliga förpliktelse mycket väl kan karakteriseras som en skyldighet att 

ställa sin arbetskraft till förfogande”.35 

3.1.1 29/29-principen den dolda klausulen  

I avsnittet ovan nämndes det kort om den s.k. 29/29-principen som AD kom att fastslå i 

rättsfallet AD 1929 nr 29. Utifrån AD:s praxis har denna princip mestadels varit föremål för 

prövning inom arbetarområdet.36 Vad som utgör en arbetstagares arbetsskyldighet kan 

regleras på olika sätt. Denna princip utgör en inskränkning i arbetsgivares ”fria” 

omplaceringsrätt som ingår i dennes rätt att leda och fördela arbete. Att dra en generell linje 

om hur långt en arbetsgivares omplaceringsrätt sträcker sig är inte möjlig, eftersom denna rätt 

beror på hur omfattande en arbetstagares arbetsskyldighet är. Principen utgör en dold klausul i 

både privata och offentliga sektorns kollektivavtal. Offentliga tjänstemän har emellertid en 

mer begränsad arbetsskyldighet i jämförelse med privat anställda.37 Vid en omplacering av 

detta slag undersöks inte tjänstemannens yrkeskvalifikationer utan det som undersöks är om 

                                                           
31 Ny juridik 2:04, Arbetsskyldighetens gränser s.11 
32 T. Iseskog, Omplacering s. 102 
33 Ibid s.135 
34 K. Källström & J. Malmberg, Anställningsförhållandet s.217 
35 Malmberg 1997 s.249 
36 M. Glavå, Arbetsrätt s.593 
37 L. Viklund, Arbetsrätt i praktiken s.98 
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omplaceringen leder till en förändring som innebär att tjänstemannen får en ny anställning på 

så sätt att tjänstens beskaffenhet ändras i grunden. De arbetsuppgifter som ligger utanför det 

personliga anställningsavtalet är således inte en arbetsskyldighet för offentligt anställda 

arbetstagare.38 

Tvisten handlade om arbetstagare i en pappersindustri var tvungna att utföra vissa 

ombyggnadsarbeten på arbetsgivarens anläggning. AD tolkade arbetsplatsen kollektivavtal på 

följande sätt: ”därav bunden arbetare är skyldig att mot de avtalsenliga löneförmåner… utföra 

allt sådant arbete för arbetsgivarens räkning, som står i naturligt samband med dennes 

verksamhet och kan anses falla inom vederbörande arbetares allmänna yrkeskvalifikationer.” 

Vad som ingår i en arbetstagares arbetsskyldighet är således alla arbetsuppgifter som utförs 

för arbetsgivarens räkning.39 Arbetsuppgifterna måste ha ett naturligt samband med 

arbetsgivarens verksamhet. 

En central del i 29/29-principen är att en arbetstagare inte är skyldig att utföra arbete som 

faller utanför dennes yrkeskvalifikation. Det betyder exempelvis att en arbetsgivare inte kan 

kräva en radikal omskolning av en arbetstagare för att denne ska kunna utföra andra 

arbetsuppgifter. En arbetstagare utan utbildning inom svetsning är exempelvis inte skyldig att 

utföra arbete som svetsare. En arbetsgivare kan inte heller kräva att en arbetstagare inom 

skogsarbete ska börja jobba på ett sågverk som denne bedriver.40  

Ett rättsfall som vägleddes av 29/29-principen är AD 1965 nr 3. I detta fall bedömde AD att 

arbetstagare inom träindustrin inte bara var skyldiga att tillverka monteringsfärdiga hus utan 

även skyldiga att sätta upp dem. AD tolkade verksamhetens kollektivavtal på sådant sätt att 

det fanns en arbetsskyldighet avseende båda arbetsuppgifterna. Denna bedömning gjorde AD 

med hänvisning till 29/29-principen.  

29/29-principen utgör således en tolkning av en arbetstagares arbetsskyldighet enligt 

kollektivavtal. Denna princip gäller dessutom arbetstagare som inte är medlemmar i ett fack 

som arbetsgivaren har kollektivavtal med och vice versa, detta har inte prövats i domstol ännu 

men i doktrin framgår det att så är fallet.41   

3.2 Begränsning i arbetsskyldigheten 
Själva arbetsskyldigheten föreligger inom kollektivavtalets ram och inte utanför denna. Det 

betyder således att arbetsuppgifter som ligger utanför kollektivavtalets ram är en arbetstagare 

inte skyldig att utföra.42 En arbetsgivare har som tidigare nämnts en ledningsrätt. Det innebär 

således att en arbetstagare kan komma att behöva acceptera förändringar som exempelvis 

ändrade arbetstider, sysslor m.m. Frågan som här ska besvaras är hur långt en arbetstagares 

lydnadsplikt går. 

Innehållet i anställningsavtalet bestäms utifrån tre perspektiv: regler i lag, kollektivavtal och i 

enskilt avtal. Vilka sysslor en arbetstagare är skyldig att utföra finns inte reglerat i lag. 

Arbetsskyldigheten kan bestämmas genom sedvana och principer så som 29/29- principen.  

Den geografiska arbetsskyldigheten kan variera från en arbetsplats till en annan. Denna 

arbetsskyldighet är emellertid inte lagreglerad och blir därmed svår att precisera. Om en 

arbetstagare har blivit anställd till att utföra visst arbete på en arbetsplats kan denne således 

                                                           
38 Ibid 
39 Ibid 
40 Ibid, exempel på olika situationer där arbetsskyldighet inte föreligger 
41 K. Källström & J. Malmberg, Anställningsförhållandet s.218 
42 Ny Juridik 2:04, Arbetsskyldighetens gränser s.7 
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inte bli skyldig att utföra arbete på annan ort, men arbetstagaren kan bli skyldig att utföra 

arbete på en annan arbetsplats på närliggande ort eller samma ort.43 Anledningen till att 

arbetsskyldigheten begränsas till närliggande ort eller samma ort är dels för att undvika att 

arbetstagaren ska behöva flytta för att utföra arbetet. Det är inte skäligt att kräva att en 

arbetstagare ska flytta till en annan stad.44 Ett rättsfall som berör detta är AD 1933 nr 41. I 

målet blev en vaktmästare vid ett hotell omplacerad till ett annat hotell på samma ort. Båda 

hotellen ägdes av samma företag och en sådan förflyttning ansåg falla inom arbetstagarens 

arbetsskyldighet.  

Genom tysta regleringar i kollektivavtalen kan en viss vägledning uppkomma hur 

arbetsskyldigheten kan begränsas geografiskt, dock är dessa tysta förutsättningar inte 

tvingande.45 I och med att det råder ovisshet kring denna typ av arbetsskyldighet har 

domstolen uttalat i AD 1982 nr 41 följande: ”Enligt domstolens mening förhåller det sig 

otvivelaktigt på det sättet att det ofta ingår som ett normalt led i arbetsförhållandena vid 

entreprenadverksamhet att arbetarna förflyttas från den ena arbetsplatsen till den andra." Detta 

uttalade rörde arbetare inom byggsektorn. Att ha en arbetsskyldighet på en annan arbetsplats 

än på sin ”egna” har på senare tid inte problematiserats i många rättsfall.46 En arbetstagare 

kan bli skyldig att utföra arbete på annan ort om det är så att andra anställda tidigare har utfört 

sådant arbete. Det betyder att det kan finnas en branschsedvänja rörande arbetsskyldighet på 

annan ort.47 Jonas Malmberg ifrågasatte hur arbetsskyldigheten kan uppkomma i de 

situationer där arbetsgivaren inte tidigare begärt att arbetstagare ska utföra arbete på annan 

ort, hur löses denna fråga om det inte finns någon branschsedvänja?48 Arbetsdomstolen valde 

att inte yttra sig i den frågan i AD 1993 nr 151. Utifrån det sagda är detta rättsläge oklart.  

3.2.1 AD 1991 nr 114 - omplacering från ambulanssjukvårdare till vaktmästare 

I inledningen ställdes frågan om en arbetstagare kan bli omplacerad från ambulanssjukvårdare 

till vaktmästare. I ett rättsfall från 1991 bedömdes denna situation. I AD 1991 nr 114 skedde 

en sådan omplacering och AD ansåg att det rörde sig om en otillåten förändring som föll 

utanför anställningsavtalets ram. Hur AD kom fram till denna slutsats ska härmed redovisas. 

Inom landstinget hade det diskuterats om att ambulanssjukvårdare skulle ha en högre 

kompetens, deras kompetens skulle vara desamma som undersköterskor. Det som föreslogs 

var att samtliga arbetstagare som hade en tillsvidareanställning skulle erbjudas en möjlighet 

att genomgå en tjugo veckors kurs i ambulanssjukvård. Detta med en oavkortad lön. 

Arbetstagare över femtiofem år behövde inte genomgå denna utbildning. Arbetstagaren som 

målet rör deltog i denna utbildning men blev sjukskriven och var frånvarande i tio dagar. 

Eftersom han var frånvarande hade han inte blivit godkänd och därmed förelåg det grund för 

omplacering. Han erbjöds kompletteringar och gjorde en två veckors praktik där han upplevde 

att han hade blivit godkänd, men så var inte fallet. Det var här frågan om hans kompetens 

uppstod. Arbetstagarförbundet försökte driva förhandlingar med landstinget om att 

arbetstagaren skulle få komplettera utbildningen men fick ingen positiv respons. 

Arbetstagarförbundet upplevde att det inte fanns någon förhandlingsvilja från arbetsgivarsidan 

utan de var fast beslutsamma om att arbetstagaren inte hade rätt kompetens. I samband med 

denna handläggning blev arbetstagaren sjuk, han fick sömnsvårigheter och upplevde 

arbetsgivarens agerande som en psykisk påfrestning.  

                                                           
43 L. Viklund, Arbetsrätt i praktiken s.100 
44 Ibid 
45 Ibid s.19 
46 Ibid 
47 Malmberg 1997 s.275 
48 Ibid 
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Efter denna sjukskrivning begärde arbetstagaren tjänstledigt eftersom han omöjligen kunde 

vara kvar på grund av arbetsgivarens agerande. Några månader efter den begärda 

tjänstledigheten utfärdade landstinget ett anställningsbevis som fastställde att arbetstagaren 

skulle omplaceras tillsvidare som vaktmästare. Arbetstagaren upplevde att han blev skild från 

sin tidigare anställning. Denna omplacering upplevdes som en provokation till uppsägning. 

Omplaceringen skedde dessutom ensidigt från landstinget. Vid en omplacering är det vanligt 

att arbetstagaren blir uppsagd om denne inte accepterar omplaceringen. I detta fall var det inte 

annorlunda. Arbetstagaren valde att godta erbjudandet med uttrycket ”att han mot sin vilja 

accepterade den gjorda omplaceringen”. Landstinget ansåg att han inte accepterade 

erbjudandet genom att uttrycka sig på så vis, och därmed förelåg det saklig grund för 

uppsägning. AD konstaterade att uttrycket inte tyder på att han avböjde 

omplaceringserbjudandet.  

Men föreligger det verkligen arbetsskyldighet som vaktmästare när arbetstagaren tidigare har 

varit ambulanssjukvårdare? AD utgår från arbetsplatsens kollektivavtal för att klargöra frågan 

om arbetsskyldighet. Enligt en bestämmelse i kollektivavtalet anknyts arbetsskyldigheten till 

det enskilda anställningsavtalet. Utifrån detta anser AD att inom det kommunala området är 

anställningsavtalen individualiserade på ett sådant sätt att det inte anses behörig att ”utgå från 

att arbetsskyldigheten omfattar allt arbete inom tillämpningsområdet för AB 89.” Därmed 

faller vaktmästaryrket utanför arbetstagarens arbetsskyldighet.  

En annan fråga som AD prövade var om landstinget haft saklig grund för arbetstagarens 

skiljande från anställningen. Den sakliga grunden landstinget åberopat var arbetstagarens 

kompetens. Anledningen till att arbetstagaren inte har kompletterat sin frånvaro från 

utbildningen, var på grund av kommunikationsbrist mellan vårdskolan och arbetstagaren. 

Landstinget lade mycket ansvar på arbetstagaren att komplettera sin utbildning och lade inte 

lika mycket ansvar på vårdskolan. AD framställde emellertid att detta ansvar inte enbart vilar 

på arbetstagaren. Enligt AD:s mening kan därmed arbetstagarens kompetens inte utgöra saklig 

grund. Sammanfattningsvis kom AD fram till att omplaceringen stod i strid med 7 § LAS och 

att omplaceringen inte var att betrakta som provocerande eller trakasserande.  
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4. Begränsningar i omplaceringsrätten  
En omplacering får inte vara en illojal handling, bestraffning, trakasserande åtgärd, 

föreningsrättskränkande och dylikt. Detta avsnitt kommer beröra de begränsningar som en 

arbetsgivare har i sin omplaceringsrätt. Domstolen gav ett utlåtande i AD 1998 nr 150 om att 

”ett beslut om att omplacera en arbetstagare utgör ett arbetsledningsbeslut som 

arbetsgivaren kan fatta efter fritt val och som normalt inte kan överprövas i rättslig väg”. 

Som tidigare nämnts är omplaceringsrätten en central del i arbetsledningsrätten. I och med 

att en arbetsgivare har denna frihet måste det finnas begränsningar som inte tillåter att en 

arbetsgivare utnyttjar sin ledningsrätt. Denna rätt får arbetsgivaren inte utnyttja då det 

strider mot god sed eller diskriminerar en arbetstagare.49 Domstolen i AD 1985 nr 6 

åberopar att i tjänstemannaområdet ”föreligger inte längre några lagbestämmelser om en 

tjänstemans arbetsskyldighet, utan frågan härom hör till det avtalsfria området… Rättsläget 

bestäms därför i princip av allmänna rättsgrundsatser.” Arbetsgivaren får inte utöva sin 

ledningsrätt på ett sådant sätt att det blir godtyckligt eller otillbörligt.  

4.1 AD 1978 nr 89 - omplacering från kvalificerat yrke till okvalificerat pga. 

misskötsel 
Bastubadarmålet är ett välkänt och viktigt rättsfall i arbetsrättens historia. AD kom att 

fastställa en ny rättsgrundsats inom arbetsrätten och förklarade därmed en begränsning i 

arbetsgivarens omplaceringsrätt.  

I målet rörde det sig om en arbetstagare som under arbetstid badade bastu. Han var en 

sulfitoperatör i en processindustri och hade ett kvalificerat yrke. Under tiden han badade bastu 

fann en driftingenjör honom och ansåg att arbetstagaren gjort sig skyldig till allvarlig 

misskötsel i och med att han lämnade sin arbetsuppgift obevakad. I och med denna händelse 

blev arbetstagaren omplacerad till okvalificerade arbetsuppgifter under dagtid vid 

pappersbrukets renseri. Tvisten i detta mål rörde huruvida omplacering var att betrakta som 

ett avskedande och stod i strid med lag eller avtal. Arbetstagarorganisationen yrkade i första 

hand att omplaceringen är att likställas som ett avskedande, i andra hand att det var en 

provocerande omplacering och i tredje hand att omplaceringen var en disciplinär åtgärd. 

Arbetstagarorganisationen ansåg det märkligt att den andre arbetstagare som badade bastu 

samtidigt som sulfitoperatören endast fick en varning, trots att denne var en äldre och erfaren 

arbetare. 

 

För att arbetstagarens omplacering ska likställas som ett avsked enligt LAS syfte ska han 

innan omplaceringen haft en kvalificerad anställning som då gick förlorad i samband med 

omplaceringen.50 Som tidigare nämnts kan arbetsskyldigheten regleras i kollektivavtal och det 

brukar benämnas som den allmänna arbetsskyldigheten. Den individuella arbetsskyldigheten 

behöver inte vara lika vidsträckt som den allmänna arbetsskyldigheten, men den kan således 

vara det. Sedvanan inom pappersbrukets sektor är att det sällan talas om skilda befattningar 

för olika slag av arbetsuppgifter. Alla uppgifter som kollektivavtalsområdet reglerar är 

arbetsskyldighet för de anställda i industrin. I och med att han omplacerades till 

arbetsuppgifter som föll inom kollektivavtalets område gjorde därmed arbetsgivaren inte sig 

skyldig till avtalsbrott. Utifrån det sagda kom AD fram till att omplaceringen inte var att 

likställas som avsked.  

 

                                                           
49 K. Källström & J. Malmberg, Anställningsförhållandet s. 230 
50 AD 1978 nr 89 s.700 
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AD berörde dessutom frågan om arbetstagaren blivit omplacerad med ett provocerande syfte. 

Det kan uppstå situationer där arbetsgivaren verkställer omplaceringar med ett provocerande 

syfte, det vill säga med syfte att arbetstagaren ska säga upp sig. För att åberopa att en 

provocerad omplacering har skett behöver arbetstagaren inte ha sagt upp sig. Utan det räcker 

med att arbetsgivaren har haft ett direkt syfte att förmå arbetstagaren att lämna sin anställning. 

I målet hävdar AD att ett sådant syfte inte har framkommit från arbetsgivarsidan. I 

tvisteförhandlingen framkom det att företaget ansåg att han i framtiden åter skulle kunna bli 

förflyttad till kvalificerat yrke och därmed var inte deras syfte att han skulle avsluta sin 

anställning.  

AD tog frågan om disciplinär bestraffning i beaktande och bedömde följande. Enligt 62§ 

MBL krävs det ”stöd i författning eller i kollektivavtal för att disciplinär påföljd skall kunna 

åläggas arbetstagare i fall när skadestånd kan följa enligt MBL”. I följande fall bedömde 

domstolen att ”annan åtgärd” i lagens mening omfattar inte bara disciplinär åtgärd utan även 

en åtgärd som på något sätt tillför men till arbetstagaren. Men betyder att en person lider 

missaktning. AD kunde i detta fall inte finna att en sådan bestraffning skett gentemot 

arbetstagaren i och med att det förelåg skäl till denna omplacering. Därmed står inte 

omplaceringen i strid med 62 § MBL.  

 

En varaktig betydande förändring i en arbetstagares arbetsuppgifter var förr en händelse som 

sällan bearbetades i rättspraxis. Till skillnad från förr behandlades denna problematik inte i 

litteraturen på samma sätt som idag. I och med att det var ett oklart rättsläge förr beaktades 

arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbetet samt vad som reglerades i kollektivavtalen. 

I kollektivavtal på SAF/LO-området har en arbetstagare en skyldighet att acceptera en 

omplacering. I samband med denna skyldighet att acceptera omplaceringar uppkom frågor om 

inkomsttrygghet.  

 

AD nämnde i målet att det skedde en överenskommelse angående lön vid omplacering år 

1971. Denna överenskommelse skedde i samband med centrala avtalsförhandlingar mellan 

SAF och LO.51 Denna överenskommelse innebar att arbetstagare som drabbas av 

omplaceringar med löneminskning ska få en rätt till löneutfyllnad. Överenskommelsen syfte 

var att motverka ”anpassningsproblem för arbetstagarna”. AD beaktade arbetstagarens 

situation vid omplaceringar och hävdade att en arbetstagare ibland kan uppleva betydande 

nackdelar vid omplaceringar som får effekten att de vill byta arbetsplats. Mot denna bakgrund 

anser AD att ”vissa slag av särskilt ingripande omplaceringar” av personliga skäl bör kunna 

genomgå rättslig prövning på ett liknande sätt som vid uppsägning. Omplaceringar av detta 

slag ska därmed ha godtagbara skäl.  

 

Utifrån det sagda biföll AD ingen av de framlagda yrkandena från arbetstagarsidan. 

Domstolen gjorde dock en utredning rörande om det krävdes godtagbara skäl för denna 

omplacering och kom fram till följande.  

 

I denna situation kom AD fram till att arbetstagarens agerande var felaktigt men inte på ett 

sådant allvarligt sätt som arbetsgivarsidan åberopat. AD ansåg därmed att det inte har 

förelegat något godtagbart skäl för denna omplacering. Utifrån det sagda fastslog AD att 

särskilt ingripande omplacering, på grund av personliga skäl kräver godtagbara skäl. Efter 

detta fall fick denna princip benämningen bastubadarprincipen.  

 

                                                           
51 Se bakgrunden till överenskommelsen i AD 1974 nr 7 
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Av relevans bör det påpekas att detta fall var en tre-två mål, det vill säga att två av domarna i 

AD inte höll med majoriteten i vissa frågor. Trots oenighet mellan domarna har detta fall en 

stor betydelse i arbetsrätten, det innebär att fallet har ett starkt prejudikatvärde. De skiljaktiga 

biträdde samma uppfattning som majoriteten rörande förbundets första och andra yrkande 

samt om omplaceringen utgjorde en disciplinär bestraffning. Det de hade en skiljaktig mening 

kring var vad majoriteten i övrigt hade anfört rörande omplaceringen. De anser det ”felaktigt 

att utan stöd i lag eller avtal taga det allvarliga och långtgående steget att genom 

rättstillämpning reglera detta område.”  

4.1.1 Bastubadarprincipen 

Denna princip utgör nu en rättsgrundsats inom arbetsrätten samt en gömd 

kollektivavtalsklausul. I Ds 2002:56 uttrycks det att denna princip ska praktiseras restriktivt.52 

Innan AD fastslog denna rättsprincip var rättsläget relativt fritt vid omplaceringar inom 

arbetarområdet. Arbetsgivaren kunde omplacera arbetstagare fritt inom 

kollektivavtalsområdet utan behöva redovisa skälen.53 Principens centrala ordalydelse är att 

”särskilt ingripande omplaceringar kräver objektivt godtagbara skäl.”. Viktigt att påpeka är att 

principen bara är tillämplig på omplaceringar på grund av personliga förhållanden.54  

 

I AD 2006 nr 12, berörs det hur en arbetsgivare nyttjar sin omplaceringsrätt på ett otillbörligt 

sätt. I målet rörde det sig om en processoperatör som arbetade i skift. Han blev omplacerad till 

drifttekniker på dagtid efter sin provanställning på en annan arbetsplats. Arbetstagarsidan 

åberopar att omplaceringen har skett av personliga skäl eftersom arbetstagaren har utnyttjat 

sin föreningsrätt. Arbetstagaren deltog i förhandlingar på arbetstagarsidan, om begränsningar i 

bolagets verksamhet och till följd av detta skapat irritation från bolaget sida. I fallet ville det 

göras upp om det har förelegat en föreningsrättskränkning vid omplaceringen och om 

omplaceringen stod i strid mot kollektivavtalet. AD prövade yrkandet om missnöje och kom 

fram till att arbetstagaren har haft en framträdande roll vid förhandlingarna men inte på ett 

sådant sätt att bolaget har upplevt missnöje med arbetstagaren.  

Själva omplaceringen prövades genom bastubadarprincipen, som menar att omplacering av 

personliga skäl måste ha godtagbara skäl för att anses vara giltig.55 Arbetsgivaren tyckte att 

arbetstagaren var svår att samarbeta med och att han inte var en lagspelare, dock hade detta 

framkommit när han var på sin andra tidsbegränsade anställning. Domstolen anser det 

underligt att trots bekymmer med arbetstagaren ingick de ett avtal med honom om att han 

efter sin provanställning, beroende på om han får tillsvidareanställning eller inte, skulle få 

återgå till att bli processoperatör. Utifrån det sagda kom domstolen fram till att det inte fanns 

några samarbetssvårigheter med arbetstagaren. AD fastslog att det inte förelåg någon 

godtagbar anledning till omplaceringen av arbetstagaren enligt bastubadarprincipen och 

arbetsgivaren har därmed brutit mot kollektivavtalet. 

I AD 1993 nr 34 hänvisade arbetstagarorganisationen till bastubadarprincipen, då en 

arbetstagare efter en lång sjukskrivning blivit omplacerad till annat arbete som innebar 

betydande löneminskning, nya arbetstider samt att arbetstagaren förlorade sin kamratkrets 

från sin tidigare arbetsplats. I målet var det tvistigt om omplaceringen skedde på grund av 

arbetsorganisatoriska skäl eller personliga skäl. Arbetstagaren hade tidigare varit sjukskriven 

på grund av allvarlig ryggskada. Trots att arbetstagaren fick märkbara förändringar i sin 

                                                           
52 K. Källström & J. Malmberg, Anställningsförhållandet s.229 
53 M. Glavå, Arbetsrätt s.594 
54 Ibid s.597 
55 Ibid  
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anställning hade arbetsgivaren godtagbara skäl till denna omplacering. Anledningen till 

omplaceringen var att det förelåg platsbrist vid verksamhetens terminal där arbetstagaren 

innan sjukskrivning arbetade. Arbetsgivaren tog dessutom hänsyn till arbetstagarens allvarliga 

ryggskada som tidigare skett och ansåg att den nya anställningen var mer lämplig på grund av 

skadan. I och med att arbetsgivaren hade godtagbara skäl blev omplaceringen giltig. 

4.2 Omplacering som en illojal handling 
Anställningsavtalet är en relation mellan arbetsgivaren och arbetstagaren, därmed bör det råda 

lojalitet mot varandra. En arbetsgivare får således inte nyttja sin arbetsledningsrätt på ett sätt 

som är godtyckligt eller illojalt mot en arbetstagare.56 Vid en illojal handling faller 

bevisbördan på arbetstagarsidan. 

Ett rättsfall som speglar en illojal handling är AD 1983 nr 46. Arbetsgivaren valde att nyttja 

sin arbetsledningsrätt till att omplacera en sjuksköterska inom ramen av dennes anställning. 

Anledningen till att det blev en illojal handling som stred mot god sed i arbetsmarknaden var 

att sjuksköterskan i massmedia hade uttalat sig om att det förekom misshandel på dennes 

vårdavdelning. Arbetsgivarens grund för omplaceringen låg således i den handlingen. 

Domstolen konstaterade att denna omplacering var acceptabel eftersom arbetstagaren 

omplacerades inom ramen av sin anställning, men blev ogiltig i och med att grunden till 

omplaceringen var godtycklig och illojal. Tommy Iseskog kommenterade detta rättsfall och 

hävdade att det rörde sig om ”ett brott mot det individuella anställningsavtalet”. Han menar att 

arbetsgivare borde ha tagit arbetstagarens sida i hela händelsen och utrett om det förelåg 

misshandel på den vårdavdelningen eller inte. Istället för att vara lojal mot sin arbetstagare 

gick arbetsgivaren emot sjuksköterskan och valde att omplacera denne.57  

4.3 Omplacering som trakasseriåtgärd 
Om vi antar att en arbetsgivare omplacerar en arbetstagare till nya arbetsuppgifter, som leder 

till att arbetstagaren säger upp sig eftersom denne känner sig trakasserad eller provocerad, 

finns det något skydd för detta? Enligt prop. 1973:129 s.129 blir en arbetsgivare 

skadeståndsskyldig om denne ”genom otillbörligt handlande har förmått en anställd att säga 

upp sig, …”.58 Ageranden som dessa är inte tillåtna, en arbetsgivare får inte på något sätt sätta 

en arbetstagare i en sådan situation där denne känner sig trakasserad. Återigen faller 

bevisbördan på arbetstagarsidan. Om de kan bevisa att omplaceringen vidtogs med syftet att 

arbetstagaren skulle säga upp sig, föreligger en s.k. provocerad uppsägning från 

arbetsgivarsidan. Trakasserade åtgärder gäller när arbetsgivaren har haft ett direkt syfte att 

förmå arbetstagaren att avsluta sin anställning.59  

AD fastslog i ett rättsfall att en arbetsgivares beteende kan vara en grund för 

skadeståndsansvar.60 Skadeståndsansvaret blir gällande även om arbetstagaren inte säger upp 

sig på grund av arbetsgivarens provocerande omplacering. I rättsfallet beslöt en arbetsgivare 

att stänga av en arbetstagare på grund av att en nyckel hade kommit bort. Arbetstagaren var 

avstängd under hela utredningsperioden. Trots att arbetstagaren inte sa upp sig, konstaterade 

domstolen att en ”normal” arbetstagare hade gjort det. Därmed ska arbetsgivarens handling 

                                                           
56 T. Iseskog, Omplacering s.155 
57 Ibid 
58 Se även prop. 1981/82:71 s.82 
59 K. Källström & J. Malmberg, Anställningsförhållandet s.232 
60 AD 1985 nr 112, ”Tillika fråga om arbetsgivaren utsatt arbetstagaren för trakasserier i strid med gällande 

kollektivavtal och om arbetsgivarens handlande syftat till att skilja arbetstagaren från anställningen.” 
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ses som provocerande. Även om det i detta fall rör sig om en avstängning, kan dessa 

resonemang även tillämpas på en omplacering.61  

4.4 Omplacering i samband med ledigheter 
Frånvaro utan ett giltigt skäl vara en saklig grund för uppsägning. Om en arbetstagare inte 

befinner sig på arbetsplatsen betraktas det som kontraktsbrott. I den svenska lagstiftningen 

finns en del lagar som reglerar rätten till ledighet. Detta avsnitt kommer beröra en 

arbetstagares rätt till ledighet utifrån de olika ledighetslagstiftningarna. Lagarna innehåller 

regler som ska skydda arbetstagare när de nyttjar sin rätt till ledighet.62 I och med detta kan en 

arbetstagare inte bli avskedad eller uppsagt på grund av att denne begär ledighet.63 När det 

gäller omplaceringar får de endast ske som en nödvändig följd av ledigheten och inte på ett 

inskränkande sätt. Skyddsreglerna i ledighetslagstiftningarna är till för att skydda arbetstagare 

mot godtyckliga omplaceringar.64 

Ett exempel på en giltig omplacering i samband med ledighet var när en arbetstagare efter 

sjukskrivning fick arbeta i bolagets produktsortiment i avvaktan på en ledig säljbefattning.65 

Innan sjukskrivningen jobbade arbetstagaren som en säljare i bolaget. Avsikten med denna 

omplacering var som sagt att det inte fanns någon ledig befattning som säljare och därmed 

fann AD att arbetstagaren inte hade skilts från sin anställning. Detta med hänsyn till principen 

om arbetsgivarens tolkningsföreträde. Denna princip innebär att en arbetsgivare har tillfällig 

bestämmanderätt vid tvist om arbetsskyldighet.66 

4.4.1 Föräldraledighet 

Enligt FLL kan en förälder söka ledighet från sin tjänst för vård av barn. Enligt litteratur är 

FLL den viktigaste ledighetslagstiftningen.67 Den nya ledighetslagstiftning utkom 1995, efter 

ett EG-direktiv som europeiska gemenskapens råd antagit 1992.68 Direktivet innehöll krav på 

förbättrad säkerhet och hälsa på en arbetsplats och att riskgrupper som gravida arbetstagare 

särskilt skulle ha skydd för deras säkerhet och hälsa.69 Arbetstagare som faller inom denna 

riskgrupp har en rätt att bli omplacerad till annat arbete för att minimera risken att barnet eller 

arbetstagaren blir påverkad.70 I direktiv framgår det att arbetstagare av detta slag inte ska bli 

utsatta för organisatoriska åtgärder som påverkar deras rättigheter enligt anställningsavtalet, 

som exempelvis lön. Organisatoriska åtgärder kan avse exempelvis omplacering.  

4.4.1.1 AD 2008 nr 14- omplacering pga. graviditet 

Som nämnts i avsnitt ovan får omplaceringar inte grundas på ledigheter som en arbetstagare 

har rätt att ta. Det finns en del fall där arbetsgivaren har velat omplacera en arbetstagare i 

samband med föräldraledighet, ett sådant fall var AD 2008 nr 14. Enligt FLL har arbetstagare 

som begär ledighet ingen skyldighet att acceptera försämrade anställningsförmåner eller 

arbetsvillkor, dock kan de ha en skyldighet att acceptera ”en nödvändig följd av ledigheten”.71 

                                                           
61 T. Iseskog, Omplacering s. 159 
62 K. Källström & J. Malmberg, Anställningsförhållandet s.237 
63 Se AD 1986 nr 87 
64 T. Iseskog, Omplacering s. 165 
65 AD 1995 nr 50 
66 M. Glavå, Arbetsrätt s. 676 
67 K. Källström & J. Malmberg, Anställningsförhållandet s.237 
68 Prop. 1994/95:207 s.1 
69 Se vidare EG-direktivet 92/85/EEG 
70 Ibid artikel 5.1 
71 Prop. 1994/95:207 och prop.2005/06:185 s.88 
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Om arbetstagaren blir uppsagd eller avskedad med skäl som enbart har samband med 

ledigheten, ogiltigförklaras det.72 I FLL regleras det att en kvinnlig arbetstagare har rätt att bli 

omplacerad till annan arbete med förutsättningen att hon inte kan fortsätta med de nuvarande 

arbetsuppgifterna, enligt 4kap 6 § arbetsmiljölagen (1977:1160). Det betyder dock inte att 

arbetstagaren ska bli omplacerad till annan mindre förmånlig tjänst utan denne ska få 

kvarhålla samma förmåner som fanns i den tidigare arbetsuppgiften. Nödvändiga förändringar 

som är en följd av ledigheten bör en arbetstagare godta, det kan röra sig om en 

omorganisation som leder till ändrade arbetsuppgifter.73 Det kan även vara så att en 

omplacering äger rum när arbetstagaren kommer tillbaka från ledigheten. Enligt förarbetena 

till den uttryckta bestämmelsen framgår det att föräldraledighet måste tillhandahålla vissa 

garantier, exempel att inte få sämre ställning än sina kollegor. Det kan dock inte garanteras att 

en föräldraledig arbetstagare får en bättre ställning än de arbetstagarna som är kvar i tjänsten 

på heltid. 

I AD 2008 nr 14 omplacerades fyra arbetstagare inom polisen från yttre till inre tjänst på 

grund av graviditet. Tvisten rörde huruvida omplaceringarna till den inre tjänsten med längre 

arbetstidsmått stod i strid med lag. AD prövade formuleringen i 18 § FLL, ” bibehållna 

anställningsförmåner”. AD sökte klargöra vad detta innebär och vad som omfattas av 

bibehållna anställningsförmåner. Denna fråga har tidigare varit föremål för prövning i 

domstol. I ett tidigare fall var frågan huruvida en arbetstagare hade rätt att kvarhålla ob-tillägg 

som varit förenade med dennes tidigare arbete.74Arbetstagaren var gravid och blev 

omplacerad i enlighet med 18 § FLL. AD tog upp ett uttalande som tidigare skett i 

propositionen 1978/79:168 s.66, där det gavs utrymme att konstatera att betalning av tillägg 

inte behöver ske vid en omplacering. Således omplaceringen verkställdes med stöd av 18 § 

FLL. Dock hävdade AD att detta uttalande inte var så klart och entydigt att det kunde 

åberopas att tillägg inte skulle utges. För att kunna bedöma vad som ska ingå i detta begrepp 

måste AD beakta att liknade uttryck kan förekomma i andra lagar.  

När nya FLL tillkom år 1995, fanns relativt många ingående fall rörande begreppet 

”bibehållna anställningsförmåner”. I och med att det inte fanns någon förklaring av 

innebörden av begreppet i förarbetena har uttalanden i rättspraxis blivit vägledande. AD kom 

fram till att detta begrepp inte ska ha en svag innebörd eftersom det kan leda till att en 

arbetstagare inte vill utnyttja sin rätt till omplacering. Bestämmelserna i 18 och 19 §§ FLL är 

till skydd för gravida kvinnliga arbetstagare så att de inte arbetar i opassande arbetsmiljöer. 

AD anser att arbetstidsförkortning är förenligt med lagtexten som en anställningsförmån.  

I enlighet av det sagda kom AD fram till i AD 2008 nr 14 att arbetstagarna ska få behålla sin 

arbetsförkortning eftersom det utgjorde en anställningsförmån. 

4.4.2 Studieledighet och svenskundervisning för invandrare 

Studieledighetslagens syfte är att ge arbetstagare med begränsad grundutbildning en möjlighet 

att studera och kvarhålla sin anställning. Lagstiftningen ställer inga krav på att arbetstagare 

ska ha en viss begränsad utbildning för att få ta del av denna ledighet.75 Lagen gäller alla 

arbetstagare oavsett tidigare utbildning. I 1 § SLL framgår det att en arbetstagare som vill 

studera har rätt till ”behövlig ledighet”. I propositionen 1974:148 anser arbetsgruppen att en 

arbetstagare inte ska få försämrade arbetsförhållanden eller minskade anställningsförmåner i 

samband med att de nyttjar sin rätt till ledighet. Enligt deras uppfattning bör dessa 

                                                           
72 Se vidare 17§ FLL 
73 Prop. 1977/78:104 s.38 och 39 och prop. 2005/06:185 s.88 
74 AD 1999 nr 51 
75 M. Glavå, Arbetsrätt s.689 
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skyddsbestämmelser regleras i lag.76 I den nuvarande lagstiftningen kan vi se att dessa 

skyddsbestämmelser regleras i 8-9 §§ SLL.  

I lagen om SFI har arbetstagare rätt till ledighet för undervisning i svenska vid kommunal 

vuxenutbildning eller vid folkhögskola 20 eller 24kap skollagen (2010:800). I 7 § SFI regleras 

skyddsbestämmelsen om att en arbetstagare inte får missgynnas med sämre 

anställningsförmåner eller försämrad anställning på grund av att denne begär eller tar i 

anspråk sin rätt till ledighet.  

Omplaceringar som står i strid mot någon av dessa lagar är därmed inte tillåtna.  

4.4.3 Ledighet för närståendevård 

En arbetstagare har enligt lag (1988:1465) om ledighet för närståendevård rätt till ledighet 

som närstående till en svårt sjuk person. Detta regleras i lagens 1 §. Skyddet för att inte bli 

missgynnad under denna ledighet regleras i 25 §. En arbetstagare som begär eller tar i anspråk 

denna rätt till ledighet får således inte missgynnas på så sätt att denne får mindre 

anställningsförmåner eller försämrad anställning i något avseende. En omplacering kan 

emellertid ske inom ramen av anställningen som en nödvändig följd av ledigheten, enligt 25 § 

2 m. Sker en omplacering i strid mot denna lag är omplaceringen inte tillåten. 

4.4.4 Ledighet för trängande familjeskäl 

Enligt denna lagstiftning har arbetstagare rätt till ledighet från sin anställning på grund av 

trängande familjeskäl som har samband med sjukdom eller olycksfall, 1 §.77 Denna 

lagstiftning är till för arbetstagare som i vissa fall kan behöva omedelbar närvaro vid en 

uppkommen sjukdom eller olycka. I lagens 3-4 §§ regleras anställningsskyddet en 

arbetstagare har vid nyttjandet av denna typ av ledighet. Precis som tidigare nämnda 

ledighetslagstiftningar får arbetsgivare inte missgynna en arbetstagare som begär eller tar i 

anspråk denna ledighet.78 Avser en arbetsgivare att omplacera en arbetstagare på grund av att 

denne nyttjar sina rättigheter enligt denna lag är omplaceringen inte tillåten.  

4.5 Diskriminerande omplaceringar 

I detta avsnitt kommer arbetet beröra en ytterligare begränsning inom omplaceringsrätten. I 

och med att den nya kompletta diskrimineringslagen fastställdes den 1 januari 2009 har nu en 

sammanställd diskrimineringslag utfärdats. Här kommer det framställas en liten bakgrund till 

varför diskrimineringslagen är så viktig inom arbetsrätten och hur ett verkligt scenario kan se 

ut. I propositionen till diskrimineringslagen förklaras omfattningen av 

diskrimineringsförbuden vid arbetsledningsbeslut. Diskriminering föreligger i de fall där 

arbetsgivaren genom sin arbetsledningsrätt särbehandlar en arbetstagare på sådant sätt att det 

står i strid med diskrimineringsgrunderna. Beslut som en arbetsgivare verkställer får således 

inte stå i strid med denna lag. Exempel på situationer där en arbetsgivare nyttjar sin 

arbetsledningsrätt är vid ”beslut om hur många och vilka arbetstagare som ska sättas att utföra 

visst arbete, hur arbetet ska organiseras…” m.m. Arbetsledningsbeslut kan dessutom röra 

omplaceringar samt förflyttningar.79  

                                                           
76 Se vidare prop. 1974:148 s.29  
77 Lag (1998:209) om rätt till ledighet av trängande familjeskäl 
78 Se 4 § i lag om rätt till ledighet av trängande familjeskäl 
79 Prop. 2007/08:95 s.499 
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4.5.1 Diskrimineringslagen ur ett arbetsrättsligt perspektiv 
Diskrimineringslagens syfte är att motverka diskriminering under alla omständigheter för att 

värna om lika rättigheter och möjligheter för alla.80 I 2kap 1-4§§ DiskrL, regleras 

diskrimineringsförbuden i arbetslivet. I och med att lagen innehåller klara och tydliga 

bestämmelser rörande händelser i arbetslivet, går arbetsrätten och diskrimineringslagen hand i 

hand. Diskrimineringsförbudet omfattar alla arbetstagare och inte bara en ”viss kategori”.81 

Som ovan nämnts kan en arbetstagare hamna i situationer där denne missgynnas, vilket inte 

får ske på en arbetsplats. De tidigare nämnda begränsningarna som finns i en arbetsgivares 

omplaceringsrätt kan kombineras med att arbetstagaren blivit diskriminerad.82  

För att en arbetstagare ska kunna åberopa att denne har blivit diskriminerad ska det föreligga 

ett samband mellan åtgärden och arbetstagarens kön, könsöverskridande identitet, etnisk 

tillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Om en omplacering sker på 

grund av någon av de nämnda diskriminerandegrunderna, är omplaceringen inte giltig då 

åtgärden står i strid med lag. Diskrimineringslagen är en tvingande lag, det betyder således att 

bestämmelserna i lagen inte får avtalas bort eller åsidosättas i något avseende. Detta framgår i 

1kap 3§ DiskrL. Enligt denna lag har den som åberopar diskriminering en bevislättnad. Det 

betyder att om en arbetstagare hävdar att denne har blivit omplacerad på grund av sin etniska 

tillhörighet, faller bevisbördan på arbetsgivaren att motbevisa att så var inte fallet.83 

Anledningen till att ”offret” har bevislättnad är för att inte lägga ytterligare press på dem att 

bevisa att de har blivit diskriminerade.  

4.6 AD 2012 nr 27- omplacering till annan ort med okvalificerade 

arbetsuppgifter 
I detta fall handlar det om en svetsarbetare av nigerianskt ursprung som ansåg sig blivit 

trakasserad på arbetsplatsen. Arbetstagarförbundet yrkade på att bolaget hade underlåtit att 

vidta åtgärder i samband med de uppkomna trakasserierna som arbetstagaren upplevde. De 

yrkade även på att bolaget utsatt arbetstagaren för diskriminering vid sitt utövande av 

ledningsrätten. Bolaget anser att inget av det påstådda har skett och bestred samtliga 

yrkanden. Enligt 2 kap 1 § DiskL får en arbetsgivare inte diskriminera en arbetstagare som 

arbetar hos denne.  

I denna uppkomna situation förelåg det oenighet om bolaget var medveten om att 

arbetstagaren blev kallad för olika öknamn. AD kom fram till i denna situation, att bolaget 

troligtvis inte kände till trakasserierna. Hur kommer det sig att arbetstagarens talan inte 

beaktades starkare? Hur AD kom fram till denna slutsats var: ” även om B.O. kan ha blivit 

utsatt för trakasserier har B.P. enligt domstolens mening gjort ett trovärdigt intryck när han 

bestämt har förnekat att B.O. har omnämnt att han kallades för öknamn. Det är vidare enligt 

domstolens mening inte visat att bolaget vid den centrala tvisteförhandlingen skulle ha vidgått 

att bolaget kände till några trakasserier.” (B.O. är arbetstagaren och B.P. arbetstagarens 

”mentor” och arbetsledare) 

Angående omplaceringen till okvalificerat arbete anförde AD följande. Arbetstagaren var för 

det första anställd geografiskt i en ort (ort 1) men arbetade på en annan ort (ort 2). Det som 

hände vid omplaceringen var att arbetstagaren blev omplacerad till arbete på ort 1 och inte på 

samma ort som denne tidigare utfört arbete. Bakgrunden till att arbetstagaren skulle bli 

                                                           
80 Göransson, Slorach, Flemström & Sante, Diskrimineringslagen, s.35 
81 Ibid, s.62 
82 Se rättsfallet ovan, AD 2015 nr 12 
83 T. Iseskog, Omplacering, s.170 f. 
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omplacerad var för att denne ett tag led sjukdom. I målet framgår det att arbetstagaren blev 

botad från sjukdomen men det framgår inte att bolaget skulle fått kännedom om detta senare. 

Utifrån denna utredning fick bolaget således inte sysselsätta arbetstagaren på den aktiva sidan. 

Verksamheten på ort 2 som arbetstagaren senast sysselsatt sig med, hade inget ledigt arbete på 

den inaktiva sidan och kunde således inte ge arbetstagaren arbete där. AD anför att utifrån 

denna bakgrund kan bolagets förflyttning av arbetstagaren inte kritiseras. AD kom därmed 

fram till att omplaceringen från den ena orten till den andra var giltig.  

Frågan blir då om arbetsuppgifterna som arbetstagaren blev tilldelad var inom dennes 

arbetsskyldighet? Arbetstagaren har i målet gjort gällande att han blev tillsagd att sopa/städa 

och fick ofta bara sitta och vänta på att bli tillsagd att göra något. Han frågade vid något 

tillfälle till sin arbetsledare i ort 1 varför han inte fick arbeta med svetsning, och fick bara 

svaret att städjobb var det enda som fanns och att någon måste utföra det arbetet. 

Arbetstagaren upplevde det kränkande att han vid utförandet av de nya arbetsuppgifterna blev 

övervakad av arbetsledningen. Arbetstagarens arbetsledare i ort 1 berättade inför domstolen 

att arbetstagaren hade fått träna på att svetsa och fick dessutom undergå ett svetsprov som han 

misslyckades med. Arbetsledaren uttryckte dessutom att underhållsarbete på verkstaden var 

av sedvanlig karaktär. Arbetstagaren skulle vid ett tillfälle skrapa rost på en container, men 

ville inte utföra det arbetet så arbetsledaren placerade även en annan arbetare att utföra samma 

arbete. Utifrån det sagda kom AD fram till att arbetet som arbetstagaren blev tilldelat var 

sedvanligt och var inget som tyder på en negativ särbehandling. 
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5. Påverkande faktorer vid omplacering 

I detta avsnitt redovisas påverkande faktorer som kan leda till en omplacering. 

Omständigheter kan uppkomma på en arbetsplats som i sin tur leder till att en arbetsgivare 

måste agera. Som tidigare nämnts kan en arbetsgivares omplaceringsrätt regleras i 

kollektivavtal, branschsedvänja eller allmän sedvänja på arbetsplatsen. Denna relation kan 

som sagt variera från en arbetsplats till en annan.  

5.1 Ändrad lagstiftning 
Den svenska lagstiftningen uppdateras varje år med någon typ av förändring. I ett rättsfall 

blev en arbetstagare omplacerad på grund av att en lagstiftning fick ändrat innehåll och 

därmed var arbetstagaren inte längre kvalificerad för yrket. Målet rörde en basenhetschef på 

mödravårdscentralen.84 

Basenhetschefen blev av med sin position som ytterst ansvarig för mödravårdscentralen. 

Grunden för denna förändring låg i att det tillkom nya bestämmelser i HSL. År 1991 tillkom 

en chefsöverläkarreform som ledde till förändring i bland annat 14 § HSL. Den nya 

bestämmelsen som trädde i kraft 1 juli, innebar att vid en vårdenhet som mödravårdscentralen 

ska det finnas en cheföverläkare med specialkompetens med hänsyn till patientsäkerheten.  

Uppgifter som cheföverläkare skulle ha var liknande uppgifter som basenhetschefen hade. 

Arbetsuppgifterna var således administrativa och medicinska. Anledningen till att den tidigare 

basenhetschefen omplacerades till en ställning som innefattade samma arbetsuppgifter som 

tidigare, men förlorade sin yttersta ställning, var på grund av att hon inte var läkare. AD 

resonerade att landstingets beslut om att ha en cheföverläkare inte stod i strid mot 

kollektivavtalet eller den anställdes anställningsavtal. Förändringen berodde inte på något 

personligt gentemot arbetstagaren utan förändringen hade sin grund i de nya bestämmelserna 

som tillkom 1991.  

5.1.1 Egen analys 

Omplacering av detta slag är inte att likställas som avsked eller uppsägning, eftersom 

förändringen inte inskränkte arbetstagarens arbetsuppgifter på sådant sätt att anställningen 

fick en helt ny form. Arbetstagaren omplacerades på sådant sätt att hon fortfarande arbetade 

med samma uppgifter som tidigare, fast under cheföverläkaren. Den nya cheföverläkaren 

delegerande således uppgifter som hon tidigare sysselsatt sig med. Även om arbetstagaren i 

detta fall inte ville gå med på denna förändring, så var förändringen inte oskälig.  

Om basenhetschefen omplacerades till att städa på mödravårdscentralen hade detta varit en 

grund för en ogiltig omplacering. En sådan förändring skulle innebära att arbetstagaren får 

helt nya arbetsuppgifter och kan därmed likställas som ett avsked eller en uppsägning. 

Förändringar av detta slag är således en begränsning i arbetsgivarens omplaceringsrätt.  

5.2 Situationer i anställningen 
I anställningen kan det självklart uppstå situationer som leder till omplacering. Om någon 

beter sig illa eller behandlar någon illa har arbetsgivaren en skyldighet att ingripa och lösa 

situationen på bästa möjliga sätt. Under detta avsnitt kommer det presenteras tre olika 

scenarion som leder till omplacering på grund av samarbetssvårigheter, misskötsel samt 

sexuella trakasserier.  

                                                           
84 I AD 1993 nr 19 
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5.2.1 Samarbetssvårigheter med trakasserande inslag 

I målet blev två arbetstagare omplacerade från en produktionsavdelning till två olika lager. 

Arbetsgivarsidan hävdade att omplaceringarna verkställdes i och med att det förelåg 

samarbetssvårigheter. Det som i målet ska utredas är huruvida omplaceringarna skett i strid 

med 62 § MBL eller om omplaceringen vidtogs med ett bestraffande syfte i och med att 

arbetstagarna hade trakasserat andra arbetskamrater. Det utreds dessutom om arbetsgivaren 

har godtagbara skäl för omplacering enligt bastubadarprincipen.85  

Efter utredning kommer AD fram till att det har förelegat allvarliga samarbetsproblem på 

avdelningen. Den utlösande faktorn till samarbetsproblemen var att en grupp arbetstagare 

utsatt andra arbetstagare för påtryckningar av olika slag. Utifrån uppgifter är det sannolikt att 

de två arbetstagarna, som ska omplaceras, tillhör den gruppen. 

AD resonerade att omplaceringarna var inom kollektivavtalet, trots att arbetstagarna fick nya 

arbetsuppgifter. Arbetstiderna var desamma och anställningsförmånerna något bättre.86 

Omplaceringarna ansågs vara skälig. 

5.2.1.1 Egen analys 

Som ovan nämnts är trakasserande beteende från arbetsgivaren inte tillåtet. Det kan röra sig 

om ett kränkande beteende gentemot arbetstagare men även omplaceringar med inslag av 

provokation. Både arbetstagare och arbetsgivare får inte trakassera andra arbetstagare på 

något viss och det görs ingen skillnad mellan dem. Visserligen kan arbetsgivaren inte bli 

omplacerad på samma sätt som en arbetstagare som utför en trakasserande handling. I fallet 

ovan rörde det sig om både samarbetssvårigheter mellan arbetstagarna samt trakasserande 

handlingar mot andra arbetstagare. I bastubadarmålet hävdar AD att samarbetssvårigheter kan 

utgöra ett godtagbart skäl vid omplacering av personliga skäl. I det ovan nämnda fallet 

understryks just denna grund för omplacering och blev därmed gällande.    

5.2.2 Misskötsel i tjänsten 

I AD 2010 nr 52 hade en livvakt blivit omplacerad till administrativa arbetsuppgifter efter en 

situation i tjänsten. Tvisten i målet är huruvida omplaceringen av arbetstagaren varit särskilt 

ingripande på grund av personliga skäl, samt genomförd utan godtagbara skäl. Här kommer 

återigen bastubadarprincipen in vid bedömningen av tvisten. I detta mål berörs 

omplaceringsskyldigheten och därmed är omplaceringen giltig trots att arbetsuppgifterna fick 

en helt ny karaktär. Arbetstagarförbundet yrkade på att omplaceringen inte var inom 

kollektivavtalet. I detta fall var 7 § LAS tillämplig då det fanns grund för uppsägning. 

Arbetsgivaren beaktade sin omplaceringsskyldighet och har därmed ingen begränsning på att 

arbetstagaren ska få samma arbete som innan. 

Arbetstagaren hade en tidsbegränsad anställning och blev omplacerad efter en händelse i 

tjänsten till annat arbete inom organisationen. Arbetsuppgifterna som arbetstagaren blev 

omplacerad till innebar varken kvalificerade eller självständiga arbetsuppgifter enligt 

arbetstagarförbundet. Denna förändring skilde sig mycket från arbetstagarens tidigare 

arbetsuppgifter. Förbundet yrkade dessutom att arbetsuppgifterna innebar ett särskilt 

ingripande personligen mot arbetstagaren. 

Att arbetstagaren upplevde att omplaceringen hade en särskilt ingripande är förståeligt enligt 

AD. Arbetstagarens tidigare arbetsuppgifter som livvakt för utrikesministern var utan tvekan 

ansvarsfullt och omväxlande till skillnad från de arbetsuppgifter som hon blev omplacerad till. 

                                                           
85 AD 1981 nr 6 
86 Dock gjorde sig arbetsgivaren skyldig till brott mot förhandlingsskyldigheten enligt 11 § MBL. 
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Omplaceringen innebar dessutom en betydande löneminskning. Utifrån detta beslutade AD att 

genomgå en rättslig prövning angående omplaceringen. Efter en utredning angående 

händelseförloppet som arbetsgivaren grundade sin omplacering på har AD ansett att 

arbetstagaren inte var lämpad som livvakt och att arbetstagaren borde få andra 

arbetsuppgifter. AD menar att det har förelegat godtagbara skäl för en omplacering av 

arbetstagaren. Utifrån det anförda stod omplaceringen inte i strid med kollektivavtalet 

eftersom omplaceringen genomfördes enligt 7 § LAS.  

I ett ytterligare fall där misskötsel förelåg var i AD 2008 nr 63, där en systemadministratör 

omplacerades till vaktmästare. Grunden för denna förändring berodde på att arbetstagaren vid 

två tillfällen använt andra arbetstagares inloggningsuppgifter för att kunna prenumerera på 

bolagets tidning. Han gav prenumerationen till sig själv samt till sin sambo. Huvudfrågan i 

målet är om arbetstagaren har en skyldighet att utföra arbete som vaktmästare. 

Efter en utredning av anställningsavtalet och kollektivavtalet kom AD fram till att 

arbetstagarens arbetsuppgifter har förändrats, men inte på ett sådant sätt att han kan anses vara 

skild från sin anställning. De nya arbetsuppgifterna som vaktmästare var inte påtagligt 

okvalificerade. Inom bolagets kollektivavtal hör både arbetsuppgifter som vaktmästare och 

systemadministratör och därmed anses omplaceringen vara inom ramen för arbetsgivarens 

verksamhet. Visserligen fick arbetstagaren nya arbetsuppgifter men hans arbets- och 

anställningsförhållanden var fortfarande desamma. (Jfr AD 2002 nr 134) 

Utifrån det ovan nämnda fann AD att arbetstagarens arbetsskyldighet även omfattar arbete 

som vaktmästare.  

5.2.2.1 Egen analys 

I målet ansågs omplaceringen vara särskilt ingripande men i och med att det förelåg 

godtagbara skäl var omplaceringen inte felaktig. En livvakt, som målet handlade om, har ett 

större ansvar än arbetstagare som jobbar exempelvis i ett kontor med administrativa 

arbetsuppgifter. Som livvakt har arbetstagaren som uppgift att säkra någons liv och mycket 

vilar i dennes händer. Eftersom ansvaret är större är det troligt att strängare krav ställs på dem 

att utföra arbetsuppgifterna korrekt. Livvaktens misskötsel kunde innebära att 

utrikesministern for illa, vilket är en allvarlig situation. Precis som AD resonerar i målet är det 

förståeligt att omplacering bör ske vid en sådan händelse. Hade det däremot inte förlegat skäl 

för uppsägning hade denna omplacering inte varit giltig i och med att denna omplacering inte 

låg inom arbetstagarens arbetsskyldighet samt inom kollektivavtalet. Detta kan sammanfattas 

som att omplaceringar som görs enligt 7 § LAS inte behöver ligga inom arbetstagarens 

arbetsskyldighet eller kollektivavtal.  

Rörande det andra fallet där en arbetstagare blev omplacerad på grund av att denne använt 

andras inloggningsuppgifter för att prenumerera på en tidning förelåg misskötsel. Denna 

misskötsel var inte lika allvarlig som först nämnda fallet, dessutom var omplaceringen inte 

lika ingripande. AD konstaterade att båda arbetsuppgifterna låg inom ramen för 

verksamhetens kollektivavtal och därmed förelåg det en arbetsskyldighet att utföra arbete som 

vaktmästare. Det kan framstå som främmande att helt plötsligt få byta arbete som 

systemadministratör till att börja arbeta som vaktmästare. Ibland kan fallen dömas att en 

sådan förändring är särskilt ingripande, jfr AD 1991 nr 114 där en ambulanssjukvårdare blev 

omplacerad till vaktmästare.  
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5.2.3 Sexuella trakasserier 

I målet blev en arbetsledare i tunnelbanan omplacerad till trafikvärd på grund av att han har 

påståtts erbjuda en annan arbetstagare sexuella tjänster.87 Arbetstagarens arbetsuppgifter som 

arbetsledare är att vara där för sina kollegor i spärren, uppmuntra och ge vägledning vid 

eventuella problem. I fallet rörde det sig om en arbetstagare som har känt sig obekväm i hans 

närvaro då han enligt arbetstagaren uttryck sig sexuellt. Trots olika berättelser väljer AD att 

inte stödja den ena berättelsen före den andra.  

Vid händelser av detta slag är arbetsgivaren skyldig att utreda situationen och dess 

omständigheter och vidta åtgärder som skäligen kan krävas, enligt jämställdhetslagen 

(nuvarande diskrimineringslag). I målet valde arbetsgivaren att agera och omplacera 

arbetstagaren eftersom den ”utsatta” arbetstagaren var obekväm. Arbetstagarförbundet ansåg 

att denna typ av omplacering är att likställas som uppsägning eller avskedande. För att avgöra 

om detta är inom arbetstagarens arbetsskyldighet utreder AD verksamhetens kollektivavtal 

samt arbetstagarens anställningsavtal. AD finner emellertid ingen uttrycklig vägledning i 

varken anställningsavtalet eller kollektivavtalet. Hur ska de då gå tillväga? AD menar att båda 

befattningarna omfattas av kollektivavtalet men kan inte dra en slutsats om befattningens 

omfattning. För att finna vad som ingår i arbetstagarens arbetsskyldighet har AD bedömt 

innehållet i befattningsbeskrivningen. AD hävdar emellertid att en befattningsbeskrivning inte 

kan anses vara en begränsning i arbetsskyldigheten.  

Utifrån befattningsbeskrivningen beskrivs följande: ”En arbetsledare är till för att ge 

frontpersonalen det dagliga stöd, uppmuntran och ”coaching” som ett servicearbete kräver. 

Arbetsledaren är under stationschefen ansvarig för ett geografiskt område och den personal 

som verkar i det området. Arbetsledaren har ett delegerat ansvar från stationschefen att sköta 

personalärenden, arbetsmiljöärenden, kundsynpunkter och kvalitetsuppföljning.” 

Trots omplacering från arbetsledare till trafikvärd fick arbetstagaren kvarhålla samma lön som 

denne tidigare hade som arbetsledare samt liknande arbetsuppgifter. Anställningsvillkoren var 

inte förändrade, det enda som hade förändrats var arbetsuppgifterna. AD kommer fram till att 

omplaceringen inte var ingripande på sådant sätt att arbetstagaren ska anses ha blivit skild 

från sin anställning.  

5.2.3.1 Egen analys 

Angående arbetsskyldighetens gränser inom den statliga sektorn uttalade AD i målet AD 1985 

nr 6 att en tjänstemans arbetsskyldighet inte längre regleras i några lagbestämmelser. Numera 

hör detta till det avtalsfria området. Vid avsaknad av kollektivavtalsbestämmelser bestäms 

arbetsskyldigheten utifrån de allmänna rättsgrundsatser som finns inom arbetsrätten. Allmänt 

sett gäller en vidsträckt arbetsskyldighet för arbetstagare såvida det faller inom arbetsgivarens 

verksamhet, under förutsättningen att det faller inom ramen för arbetstagarens 

yrkeskvalifikationer. Hur långt en arbetsgivares omplaceringsrätt sträcker sig kan enligt AD 

inte ange i någon enkel regel. (Jfr AD 1983 nr 105) 

5.3 Inom samma kommun 

I vissa fall kan det vara så att en arbetstagare blir omplacerad från en arbetsplats till en annan. 

Ibland kan den nya arbetsplatsen föreligga på annan ort (se ovan AD 2012 nr 27) men det kan 

även ske inom samma ort. I AD 2008 nr 40 blev en förste rektor vid en gymnasieskola 

omplacerad till rektor i en annan gymnasieskola inom samma kommun.  

                                                           
87 AD 2002 nr 134 
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Vid omplacering av kommunalt anställda arbetstagare krävs det vägledande skäl. Detta 

uttrycks i de kommunala kollektivavtalen och har en likhet med bastubadarprincipen. I 

kollektivavtalets bestämmelse står det att det ska ”vid en stadigvarande förflyttning av en 

arbetstagare, mot hans eller hennes vilja, finnas vägledande skäl.”88 I målet handlade tvisten 

om förflyttningen av arbetstagaren var att likställas med avsked och om det fanns vägledande 

skäl till denna förändring.  

Som förste rektor hade arbetstagaren ett övergripande ansvar för bland annat ekonomi, 

personal och arbetsmiljö. Han hade därmed ett stort ansvar på skolan. Arbetstagaren 

utmärktes dessutom efter en utvärdering att han har gjort ett bra jobb och han var väldigt 

kompetent som förste rektor. Kommunen var tydlig med att påpeka att förste rektor och rektor 

inte hade någon skillnad i vare sig arbetsuppgifter eller ställning och att det var arbetstagaren 

som tog på sig chefsrollen självmant.  Under 2004 framkom det att det förelåg problem 

mellan arbetstagaren och övriga kollegor. Vid ett samverkansmöte uppkom kritik mot 

arbetsförhållandena på arbetsplatsen och att åtgärder behövde vidtas. Efter ytterligare möten 

angående arbetsmiljön blev arbetstagaren tillkallad till möte med utbildningschefen, där dem 

pratade om arbetstagarens misstolkning av sin roll som förste rektor. 

Efter utredning ifall omplaceringen var att likställas som avsked som förste rektor kom AD att 

bedöma följande: i anställningsavtalet framgår det att den som är anställd ska arbeta hos 

arbetsgivaren vid/inom utbildningsförvaltningen. Omplaceringen innebar att arbetstagaren 

fortfarande arbetade under utbildningsförvaltningen och dessutom var den geografiska 

omplaceringen inte så ingripande på arbetstagare att han var tvungen att byta bostad. 

Arbetstagaren skulle dessutom vid den nya arbetsplatsen kvarhålla samma lön och arbetstid, 

det skedde därmed ingen förändring i grunden av hans anställning. Mot denna bakgrund kan 

arbetstagaren inte anses bli skild från sin anställning som förste rektor på ett sådant sätt att det 

ska likställas som avsked.  

Fanns det vägledande skäl för omplaceringen? Föreskriften i kollektivavtalet uttrycker att det 

måste finnas vägledande skäl för en omplacering. Syfte med föreskriften är att uppställa ett 

krav på godtagbara skäl i sammanhanget där en arbetsgivare vill omplacera en arbetstagare. I 

målet gjorde kommunen gällande att det vägledande skälet till omplaceringen var dels 

arbetssituationen på arbetsplatsen dels den nya rektororganisationen som tillkom 2006. AD 

bedömde att dessa var vägledande skäl för omplaceringen. Förbundets talan avslogs.  

5.3.1 Egen analys 

Anställningarna för tjänstemän har traditionellt varit knutna till en viss tjänst eller befattning. 

Efter en utvecklig inom arbetsrätten har en arbetsgivare på det offentliga området fått 

möjligheten att i en snävare utsträckning, än på det privata området, ålägga en tjänsteman med 

nya eller ändrade arbetsuppgifter.89 En tjänsteman är emellertid inte skyldig att underkasta sig 

förändringar som leder till att anställningen i grunden förändras.  

I målet var omplaceringen skälig eftersom det inte skedde några märkbara förändringar i 

arbetstagarens anställning. Han kvarhöll sin lön, arbetstid samt uppgifter och omplaceringen 

var inte heller geografiskt problematiskt. Eftersom det framgick i anställningsavtalet att 

arbetstagaren skulle arbeta hos arbetsgivaren vid/inom utbildningsförvaltningen, förelåg det 

arbetsskyldighet för arbetstagaren att tjänstgöra på den andra gymnasieskolan.  

                                                           
88 Ny juridik 2:04, Arbetsskyldighetens gränser, s.30 
89 SvJT 1984 s.884 och se exempelvis AD 1980 nr 51 
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6. Sammanfattande analys 
Syftet med arbetet är att besvara och utreda hur omfattande en arbetsgivares omplaceringsrätt 

är inom ramen av en arbetstagares anställning samt hur denna rättighet kan begränsas. Arbetet 

har analyserat en arbetsgivares rätt att leda och fördela arbete som efter 

decemberkompromissen kom att bli en sedvana inom arbetsrätten. Decemberkompromissen 

resulterade i att arbetsgivarens ledningsrätt styrktes på ett märkbart sätt. Att detta blev 

utgången var inte avsiktligt. Efter AD:s tillkomst stod de ganska nära arbetsgivarprerogativet 

och det ledde till att en del viktiga mål under början av 1930-talet dömdes till arbetsgivarens 

fördel. Sigeman uttryckte att arbetsrätten till en början stod emot arbetstagare.90  

Under 1970-talet skedde en lagstiftningsexplosion, det var även då en del börja kritisera en 

arbetsgivares fria uppsägningsrätt. I samband med detta fick arbetsrätten lagar som materiellt 

begränsar arbetsgivarprerogativet. Sigeman urskiljer tre huvudpunkter som var av vikt i 1970-

talets arbetsrättsliga lagstiftning. För det första materiella regler som inskränker 

arbetsgivarprerogativet, sedan beslutsfattningsproceduren och sist kollektivavtalsbärande 

fackföreningar. 91 1976 kom MBL till för att begränsa en arbetsgivares rätt att ensidigt besluta 

om ingripande förändringar i sin verksamhet. MBL kännetecknas ”som en kodifikation av den 

kollektiva arbetsrättens huvudregler”.92 I lagens 11§ regleras det att en arbetsgivare har en 

förhandlingsskyldighet vid ingripande förändringar i en arbetstagares anställning eller allmänt 

ingripande förändringar i verksamheten som då påverkar arbetstagare. LAS är den viktigaste 

skyddslagstiftningen inom arbetsrätten. Det tog inte många år förrän LAS kom till efter MBL, 

och lagens syfte är att skydda arbetstagare mot eventuella avskedanden samt uppsägningar. I 

lagens 7§ 1st, får en arbetsgivare inte säga upp eller avskeda en arbetstagare utan saklig 

grund. Lagregeln kom därmed att begränsa arbetsgivarens tidigare fria uppsägningsrätt. 

Lagens syfte är således att motverka att arbetstagare förlorar sin anställning och blir 

arbetslösa.  

När vi gör en återblick kan vi se hur arbetsgivarens ledningsrätt snabbt kom att inskränkas 

under 1970-talet. Till en början var decemberkompromissen och ADs tidigare praxis orubbad, 

men genom materiella regler kom denna ställning att ändras.93Att en arbetsgivare har rätt att 

leda och fördela arbete, bestämma vilka yrkeskvalifikationer som behövs för att bli anställd 

m.m. är en självklarhet. En arbetsgivare ska inte behöva begränsas på ett sätt som inte är 

nödvändigt. Men det finns som sagt lagstiftningar som ska se till att arbetsgivaren inte agerar 

på ett kränkande, godtyckligt eller otillbörligt sätt. Att ge en arbetsgivare alldeles för stor ram 

att agera inom kan bli problematiskt för arbetstagare. Det kan leda till att arbetstagare inte 

känner sig trygga i sin anställning och detta är inget lagstiftningen vill stödja.  

Begränsningarna som nu har nämnt är sålunda begränsningar som grundas i lag. Det är 

emellertid inte de enda begränsningarna som har skett. AD har genom betydande rättsfall 

beskurit arbetsgivarensprerogativ ytterligare. Dessa vägledande rättsfall berör en arbetstagares 

arbetsskyldighet samt omplacering av personliga skäl. 

För att avgöra hur en arbetstagare kan bli omplacerad är det av relevans att titta på hur 

arbetstagarens arbetsskyldighet är utformad. Tidigare hade arbetsgivare vid tvister om 

arbetsskyldighet ett tolkningsföreträde. Det betyder således att en arbetsgivare tillfälligt fick 

bestämma arbetsskyldigheten tills det har skett en rättslig prövning.94 Sigeman anser det 

                                                           
90 SvJT 1984 s.880 
91 Ibid, s.885 
92 Ibid, s.886 
93 Ibid, s.888 
94 Malmberg 1997 s.257 
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anmärkningsvärt att denna princip fortfarande stod kvar efter lagstiftningsexplosionen. Det 

blir därmed arbetstagarens uppgift att bevisa att det inte föreligger någon arbetsskyldighet. 

Om det är så att arbetstagaren utför arbete som denne anser falla utanför arbetsskyldigheten, 

men väljer att inte göra invändningar, anses arbetsuppgifterna ingå i den s.k. primära 

arbetsskyldigheten.95 Att beordra en arbetstagare att utföra vissa uppgifter bör begränsas till 

anställningsavtalet ram, arbetstagarens kompentens samt att arbetsuppgiften praktiskt sett är 

utförbar.  

Arbetsskyldigheten skiljer sig visserligen från en anställning till en annan men AD har genom 

två välkända rättsfall fastslagit två rättsgrundsatser, som nu är vägledande prejudikat inom 

arbetsrätten. Både 29/29-principen och bastubadarprincipen utgör idag dolda klausuler i 

kollektivavtalen. 29/29-principen utgör en tolkning av en arbetstagares arbetsskyldighet och 

syftar till att en arbetstagare inte är skyldig att utföra arbete som faller utanför kollektivavtalet 

samt utanför dennes yrkeskvalifikationer.96 Genom att tolka en arbetstagares anställningsavtal 

eller verksamhetens kollektivavtal kommer det fram om det föreligger en arbetsskyldighet 

eller inte. Varför denna princip fastställdes av AD har en del författare tolkat i doktrin. En del 

ansåg att denna princip var ägnad till att främja arbetsfreden. För om ett visst arbete inte stod i 

kollektivavtalet kunde arbetstagare vidta stridsåtgärder, vilket skulle påverka den övriga 

verksamheten.97  

Bastubadarprincipen är en rättsgrundsats som begränsar en arbetsgivares i princip fria 

omplaceringsrätt. Inskränkningen innebär att en arbetsgivare inte kan omplacera en 

arbetstagare av personliga skäl från kvalificerat till okvalificerat arbete utan godtagbara skäl. I 

vissa kollektivavtal kan det regleras att arbetsskyldigheten omfattar allt arbete inom 

verksamheten. Principen kom till för att undvika ingripande förändringar som exempelvis, att 

bli omplacerade från kvalificerat ingenjörsarbete till städare. Om det är så att en arbetstagare 

omplaceras i strid med bastubadarprincipen är denna förändring inte rättsenlig.98 En 

arbetsgivare har sin ledningsrätt att vila på när denne utför förändringar i sin verksamhet. Det 

betyder emellertid inte att en arbetsgivare har rätten att göra som denne vill. Begränsningarna 

som nu har tagits upp är dolda klausuler som därmed inskränker denna rätt.  

Arbetet avhandlade missgynnandeförbud mot arbetstagare som begär ledighet eller tar i 

anspråk ledighet. Om en arbetstagare begär exempelvis föräldraledighet ska denna ledighet 

inte leda till att arbetstagaren, vid återkomst till arbetet, får försämrade arbetsvillkor eller 

anställningsförmåner. Det är dessutom oskäligt att kräva att arbetstagaren ska acceptera en 

omplacering som leder till ett missgynnande. I och med att 1900-talet präglades av 

jämställdhet mellan kvinnor och män, kom föräldraledighetslagen att bli en av de viktigaste 

ledighetslagstiftningarna i den svenska arbetsrätten. Efter ett EG-direktiv 1992 kom strängare 

skyddskrav på säkerhet och hälsa för gravida arbetstagare. Det som blev nytt var att samma 

skydd även ska omfatta arbetstagare som nyligen fött barn eller ammar. Om det föreligger en 

risk för en arbetstagares säkerhet och hälsa vid graviditet eller för dem som nyligen fött barn 

eller ammar, ska arbetsgivaren vidta nödvändiga åtgärder för att skydda arbetstagaren. Denna 

åtgärd kan vara tillfällig men om en arbetsgivare inte finner en tillfällig lösning kan en 

omplacering vara ett alternativ.99 Som redovisats i arbetet finns det flera 

ledighetslagstiftningar som har ett missgynnandeförbud. Dock är de ledighetslagstiftningarna 

                                                           
95 Se exempelvis AD 1980 nr 149 och 1982 nr 152. 
96 Malmberg 1997 s.259 
97 Se Göransson, Kollektivavtalet som fredspliktsinstrument s268 och Sigeman, Arbetsrättens utveckling s.206  
98 Ny Juridik 2:04, Arbetsskyldighetens gränser s.29 
99 Prop. 1994/95:207 s.26 
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allmänna och innehåller inga specialbestämmelser rörande just kvinnor. Det är det som gör 

föräldraledighetslagstiftningen unik.  

För att en omplacering ska anses vara giltig ska dessa förutsättningar vara uppfyllda: 

1. Föreligger arbetsskyldighet enligt anställningsavtalet, kollektivavtal (29/29-principen), 

branschsedvänja eller sedvänja? Om ja, då föreligger det arbetsskyldighet och därmed 

är omplaceringen inom ramen av anställningen. 

2. Har arbetstagaren rätt yrkeskvalifikationer för det ”nya” arbetet? Om ja, föreligger det 

arbetsskyldighet. 

3. Föreligger det någon grund för omplaceringen, till exempel misskötsel, arbetsbrist, 

omorganisation av verksamheten m.m.? Om ja, är omplaceringen giltig i och med att 

det finns en grund till förändringen. 

4. Får arbetstagaren sämre anställningsvillkor? Till exempel sämre anställningsförmåner, 

väsentligt sämre lön, byte från skiftarbete till dagtidsarbete m.m. Om nej, då anses 

omplaceringen inte vara särskilt ingripande och därmed giltig. Viktigt att notera 

angående lönen är att AD har ansett att en arbetstagare kan komma att behöva 

acceptera en löneminskning.  

5. Sker omplaceringen av personliga skäl ska det föreligga godtagbara skäl. Om ja, anses 

omplaceringen inte vara särskilt ingripande mot arbetstagaren. 

6. Sker omplaceringen som en provokation, negativ särbehandling, illojal handling 

m.m.? Om nej, är omplaceringen giltig.  

7. Står omplaceringen i strid mot annan lag, till exempel. ledighetslagstiftningarna eller 

diskrimineringslagen? Om nej, är omplaceringen giltig.  

Dessa frågeställningar har arbetet behandlat i olika kapitel. Genom rättsfall framkommer det 

ett mönster hur AD bedömer situationen i fallet. Först börjar AD med att utreda om det 

föreligger arbetsskyldighet enligt någon av de ovan nämnda förutsättningarna. Sedan tar dem 

ställning till om arbetsskyldighet föreligger, då kommer det fram att omplaceringen har skett 

inom ramen av anställningen. Sedan går de vidare med att utreda om det finns någon grund 

till omplaceringen, till exempel misskötsel, och tar då ställning till om grunden är skälig eller 

inte. Därefter utreder de om omplaceringen är särskilt ingripande på sådant sätt att 

arbetstagaren anses vara skild från sin anställning. Här kan det röra sig om försämrande 

anställningsvillkor. Om omplaceringen sker av personliga skäl, ska det föreligga godtagbara 

skäl enligt bastubadarprincipen. Sist tittar AD på om omplaceringen står i strid mot annan lag, 

för att finna om omplaceringen står i strid mot missgynnandeförbud eller någon av 

diskrimineringsgrunderna. Självklart kan denna rangordning utesluta vissa förutsättningar 

beroende på vilket fall som behandlas. Ibland kan det stå klart att omplaceringen står i strid 

mot till exempel diskrimineringslagen och därmed är det inte relevant att utreda om 

anställningsvillkoren har försämrats.    

Efter en analys av omplaceringsrätten som jag först uppfattade var väldigt vidsträckt, har 

denna bevisats vara nästan motsatsen. Vi har olika lagstiftningar som skyddar arbetstagare 

mot negativ särbehandling och de vägleder oss att förstå hur en arbetsgivare ska/bör agera i 

olika situationer. Visserligen har en arbetsgivare en omfattande ram för att nyttja sin 

ledningsrätt, men inte på så sätt att en arbetstagare kränks eller får märkbara försämringar i 

sin anställning. Det kan uppkomma situationer i anställningen som leder till att en 

arbetsgivare måste agera och i andra fall kan det röra sig om att en arbetsgivare bara vill 

omplacera en arbetstagare till en annan tjänst. Utifrån de rättsfall som arbetet har presenterat 

har det inte framkommit något rättsfall där en arbetsgivare utan någon grund bara har valt att 

omplacera en arbetstagare. Det kanske inte är så vanligt eller så kan det vara fackföreningarna 
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som har löst de tvisterna utan att göra en rättslig prövning i domstol. Slutligen kan det 

konstateras att det finns många skyddsbestämmelser för en arbetstagare vid omplacering och 

därmed bör en arbetstagare vid särbehandling vända sig till sitt fack för att lösa tvisten. 
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