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Fyllig kommentar till lagen om anställningsskydd
nu även med Europarätt
Lars Lunning & Gudmund Toijer: Anställningsskydd. Kommentar till anställningsskyddslagen, åttonde omarbetade
upplagan, Norstedts juridik 2002, 712
sid, ISBN 91-38-92352-1

I

den nya upplagan av denna redan med hänsyn till den svenska
rätten mycket fylliga kommentar
har författarna tagit på sig att inarbeta även den europeiska arbetsrätten.
Med den europeiska arbetsrätten
åsyftas här såväl EG-rätten som Europakonventionen om mänskliga
rättigheter och Europarådets sociala
stadga. De svåröverskådliga reglerna
om domsrätt och lagval tas upp i ett
särskilt avsnitt. Europarådets sociala
stadga kommenteras helt kortfattat.
Hänvisningarna till Europakonventionen fyller framför allt den viktiga
funktionen att erinra om att konventionen finns och har betydelse även
på anställningsskyddets område, t ex
när det gäller frågor om yttrandefrihet och kritikrätt, integritet och föreningsfrihet. Utan en mer ingående
diskussion om under vilka förutsättningar inskränkningar får göras i de
skyddade rättigheterna ger dessa
hänvisningar dock ingen särskild
vägledning.
Tyngdpunkten i det europeiska
materialet ligger helt klart på EG-

rätten, framför allt direktivet om
verksamhetsövergångar (2001/23)
och upplysningsdirektivet (91/533).
Begreppet övergång av verksamhet
och en del anslutande frågor behandlas systematiskt och ingående med

I BOKHANDELN
hänsyn till svensk och europeisk
rättspraxis, även från EFTA-domstolen. Upplysningsdirektivet och den
anslutande bestämmelsen i 6 a § LAS
behandlas också från flera utgångspunkter. Författarna anser att direktivet inte har genomförts på rätt sätt i
Sverige, och finner det osäkert hur
långt domstolarna har möjlighet att
tolka den klara svenska lagregeln
EG-konformt, främst av rättssäkerhetsskäl.
När det gäller diskrimineringsregler tar författarna upp likabehandlingsdirektivet (76/207), och pekar
på att kollektiva överenskommelser
om turordning och företrädesrätt i
vissa fall kan överprövas med utgångspunkt i diskrimineringsreglerna. Annars är det mest regleringen av
gravidas ställning som behandlas.
Man anar en kritik när författarna talar om ”överskottseffekter” och
”långtgående prioriteringar”, särskilt

när det gäller avgörandet i målet
Tele Danmark (C-109/00), i vilket de
ser uppenbara problem när det gäller kravet i svensk praxis att en anställning skall kunna tillträdas omedelbart i företrädesrättssituationer.
Den klara koppling som EG-rätten
numera gör mellan trakasserier och
diskriminering framgår dock mindre klart. De nya diskrimineringsdirektiven 2000/43 och 2000/78
nämns endast i förbigående.
Lunning & Toijers kommentar
har en given plats i bokhyllan hos
den som har att tillämpa anställningsskyddslagen. Genom att den
behandlar den europeiska arbetsrätten fyller den också en viktig komplementär funktion till andra framställningar. Boken är mycket innehållsrik, och därför tyvärr inte helt
lätt att hitta i trots ett utförligt sakregister. Nästa upplaga borde förses
med fler korshänvisningar, och
rättsfallsregistret borde uppta alla
de mål som hänvisas till från det internationella området, inte bara de
EG-rättsliga domarna. Sådan slutfinish borde vara lätt att fixa för de två
personer som framstår som den
svenska arbetsrättens verkliga glossatorer i en positiv mening.
Jonas Alberg
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Två gedigna böcker om integritetsskydd
Annamaria J. Westregård: Integritetsfrågor i arbetslivet, Skrifter utgivna vid
Juridiska Fakulteten i Lund Nr 144
Acta Societatis Juridicae Lundensis. Juristförlaget i Lund 2002, 437 sid,
ISBN 91-544-2541-7
Peter Blume & Jens Kristiansen: Databeskyttelse på arbejdsmarkedet, Jurist& Økonomforbundets Forlag2002,
203 sid, ISBN 87-574-0246-9

D

et har tidigare inte i Norden
funnits några riktigt gedigna rättsvetenskapliga framställningar om det snåriga och högaktuella området integritetsskydd på
arbetsmarknaden. Hösten 2002 har
det kommit två sådana böcker.
Annamaria Westregårds avhandling om integritetsfrågor i arbetslivet inleds med bl a en redogörelse

för den rättsliga grunden för arbetsgivarens rätt att vidta integritetskänsliga åtgärder. Sådana åtgärder kan
vidtas med stöd av den allmänna arbetsledningsrätten eller avtal, d v s
kollektivavtal eller enskilt anställningsavtal, eller lagstiftning. Arbetsledningsrätten och möjligheterna att
genomdriva avtal begränsas dock av
att åtgärden inte får stå i strid med
god sed på arbetsmarknaden eller
vara lagstridig. Vid avgörandet av
vad som står i strid med god sed på
arbetsmarknaden har Arbetsdomstolen i fråga om drogtester och utpasseringskontroller använt sig av en intresseavvägning.
Annamaria Westregård vill ge begreppet god sed på arbetsmarknaden
ett innehåll när det gäller integritetsfrågor genom att i avhandlingens ena

huvuddel på drygt 150 sidor utforma en teoretisk s k intressentmodell
för att på ett systematiskt och genomtänkt sätt hantera intresseavvägningen. Hon går mycket detaljerat
igenom de intressen som olika intressenter kan ha i skilda situationer.
Den andra huvuddelen utgörs av
en redogörelse för rättsläget enligt
gällande svensk lag och är av större
intresse för en praktiker. Regeringsformen och anknytande bestämmelser samt Europakonventionen gås
igenom noga. Dessutom redovisas
relevanta regler i bl a personuppgiftslagen, lagen om offentlig anställning och lagen om allmän kameraövervakning.
Avhandlingen är välskriven och
innehåller en gedigen och tillförlitlig redogörelse för gällande rätt,
forts på sid 8
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forts från sid 7
särskilt i fråga om grundlagsbestämmelserna och Europakonventionen.
Peter Blumes och Jens Kristiansens bok, som redovisar gällande
dansk rätt, har en mera praktiskt inriktad uppläggning. Förutom inledande kapitel om rättskällorna och
institutionerna på arbetsmarknaden
och i fråga om dataskyddet samt
samspelet mellan de båda rättsområdena och vissa generella frågor är
uppläggningen tematisk. Det finns
kapitel om vad som gäller vid anställning, under anställningstiden
och efter anställningen samt vad som
gäller om arbetsmarknadsorganisationernas behandling av personuppgifter. Kapitlet om förhållandena under anställningstiden innehåller t ex
avsnitt om behandling i allmänhet av
arbetstagares personuppgifter, om
testning av arbetstagare, om olika
former av övervakning som kameraoch telefonövervakning samt övervakning av användning av e-post och
Internet, om hemarbetsplatser och
om förhållandena när verksamheten
övergår till en ny arbetsgivare.
Det är en styrka att boken är skriven av experter inom de båda relevanta rättsområdena. Det gör att
sambanden mellan områdena framträder på ett tydligt sätt. En annan
fördel är bokens tematiska uppläggning som gör det enkelt att hitta i
den.
Sören Öman
utredare vid justitiedepartementet

Bred analys av socialrättens
grundläggande strukturer
Lotta Vahlne Westerhäll: Den starka
statens fall? En rättsvetenskaplig studie
av social trygghet 1950–2000, Norstedts Juridik 2002, 678 sid, ISBN 9139-00940-8
otta Vahlne Westerhäll, professor i offentlig rätt vid Göteborgs universitet, ger i boken
en bred redovisning av utvecklingen
av den sociala trygghetsregleringen
under det senaste halvseklet. Rättsutvecklingen analyseras mot bakgrund
av hur samhället såg ut och vilka
samhällsfrågor som var aktuella.
Framställningen tar sin utgångspunkt i den rättsliga regleringen av
socialhjälp, försäkringsstöd vid sjukdom och föräldraskap samt hälsooch sjukvård såsom denna kommer
till uttryck i det konkreta rättsmaterialet (lagar, förarbeten, rättsfall etc).
Innebörden av gällande rätt i detta
avseende (som författaren kallar närrätten) kontrasteras mot välfärdsoch rättsstatens rättsprinciper (principrätten). På detta sätt kan författaren belysa i vilken utsträckning gällande rätt vid skilda tidpunkter svarar mot välfärds- och/eller rättsstatliga principer. Mot bakgrund härav
söker författaren belysa socialrättens
grundläggande strukturer (basrätten).
Författarens slutsats är att den
starka staten har fallit. Hon framhåller att det socialrättsliga äventyr som
började på allvar 1950 mer eller
mindre har upphört femtio år senare.

L

Den entreprenöriella glöd som kännetecknande staten har falnat betydligt. Nu är staten inte längre en entreprenör utan en förvaltare. Författaren argumenterar för att en rekonstruktion av det sociala projektet är
Jonas Malmberg
nödvändig.

KALENDARIET
Arbetslivsinstitutets serie med öppna
arbetsrättsseminarier fortsätter i nya
lokaler. Deltagande är kostnadsfritt.
Ingen föranmälan krävs.
Måndagen den 7 april kl 15–17
Den starka statens fall?

Professor Lotta Vahlne Westerhäll,
Göteborgs universitet, talar om
socialrättens utveckling med utgångspunkt i sin nyutkomna bok
”Den starka statens fall?” (Norstedts
2002).
Torsdagen den 5 juni kl. 15 – 17
Effektiv efterlevnad av EGs arbetsrätt

Jur dr Michael Gotthardt, Forschungsinstitut für Deutsches und Europäisches Arbeits- und Sozialrecht
och docent Jonas Malmberg, Arbetslivsinstitutet, presenterar boken ‘Effective Enforcement of EC Labour
Law’ (Iustus, under utgivning).
Seminarierna hålls i Arbetslivsinstitutets nya lokaler på Vanadisvägen 9, hörsalen plan 6. Närmaste T-banestation är Odenplan.
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