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Tillfälliga ersättare dömer mindre i Arbetsdomstolen

Sedan 1990-talet har en majoritet av prejudikaten från Arbetsdomstolen avgjorts med tillfälliga
ersättare i domstolen. Dessa har inte utsetts av regeringen utan har handplockats av ordföranden
för det aktuella målet. Andelen prejudikat med tillfälliga ersättare sjönk emellertid kraftigt under
förra året till 24 procent av de refererade avgörandena.

I min allra första expertkommentar för Blendow Lexnova (för april 2008) skrev jag om ökat
juristinflytande i Arbetsdomstolen. Det är nu dags att mot bakgrund av den senaste utvecklingen
igen granska sammansättningen i Arbetsdomstolen när domstolen dömer prejudikat som i stor
utsträckning styr rättsutvecklingen på arbetsrättens område. Med prejudikat avses i denna
kommentar refererade avgöranden av Arbetsdomstolen sedan 1993, närmare bestämt 1 336 stycken
i skrivande stund. Tredskodomar, stadfästa förlikningar och andra domar som Arbetsdomstolen
bedömer saknar betydelse för rättsutvecklingen refereras inte.

Det finns 25 ordinarie ledamöter i Arbetsdomstolen som regeringen har förordnat, fyra ordförande
(jurister med domarerfarenhet), fyra vice ordförande (också jurister med domarerfarenhet), tre så
kallade tredje män (med erfarenhet från arbetsmarknaden utan att kunna anses företräda någondera
partssidan), sju ledamöter utsedda efter förslag av arbetsgivarorganisationer och sju ledamöter
utsedda efter förslag av arbetstagarorganisationer. Det är bara de fyra ordförandena som är
heltidsanställda för arbetet i Arbetsdomstolen. För övriga ordinarie ledamöter är dömandet en
bisyssla vid sidan av andra aktiviteter som gör att de ofta kan ha förhinder. Därför har regeringen
möjlighet att förordna upp till tre ersättare för varje ledamot (utom de heltidsanställda ordförandena)
som ska uppfylla samma förutsättningar som den ordinarie ledamot de ersätter. Det finns alltså ett
drygt 60-tal ersättare förordnade. Men inte ens det räcker alltid till. Kan man inte hitta tillräckligt
många ordinarie ledamöter och förordnade ersättare, får ordföranden för det aktuella målet ”kalla
annan lämplig person att tjänstgöra som tillfällig ersättare”, 3 kap. 4 § tredje stycket lagen
(1974:371) om rättegången i arbetstvister.

Det är väldigt ovanligt att ett prejudikat från Arbetsdomstolen avgörs med bara ordinarie ledamöter.
Det har bara hänt 66 gånger sedan 1993 (4,9 procent av avgöranden). Under 2014 hände det fyra
gånger (AD 2014 nr 12, AD 2014 nr 15, AD 2014 nr 24 och AD 2014 nr 77).

Det normala är alltså att Arbetsdomstolen dömer prejudikat med ersättare. Bara ordföranden i målet
måste vara ordinarie ledamot, medan alla övriga ledamöter kan vara förordnade eller tillfälliga
ersättare. Sedan 1993 har ordföranden varit ensam ordinarie ledamot vid 130 prejudikat (9,7
procent av avgörandena). Ofta är de ordinarie ledamöterna i minoritet när ett prejudikat avgörs. Så
har det varit i hela 44,4 procent av prejudikaten sedan 1993.

I lite drygt hälften av prejudikaten sedan 1993 (51,5 procent av avgörandena) har tillfälliga ersättare
varit med och dömt. Det är dock ovanligt att tillfälliga ersättare är i majoritet när ett prejudikat
avgörs (det har hänt bara fyra gånger sedan 1993). Det ska också nämnas att många av de tillfälliga
ersättarna innan de dömde i det aktuella målet tidigare hade varit förordnade av regeringen (i 367
av 927 fall, 39,6 procent). Men åtminstone jag känner inte till anledningen till att regeringen inte
omförordnade dem, det vill säga om det var för att regeringen eller en organisation inte längre hade
förtroende för dem eller om skälet var ett annat. Jag vill framhålla att jag själv i och för sig inte har
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annat än positiva erfarenheter av de tillfälliga ersättare som jag dömt tillsammans med. Det är ändå
enligt min mening principiellt problematiskt från legitimitetssynpunkt att de flesta prejudikaten från
Arbetsdomstolen avgjorts med domare som inte uttryckligen har fått regeringens och i
förekommande fall en arbetsmarknadsorganisations förtroende att döma i målet.

 

 

Det är därför glädjande att andelen prejudikat med tillfälliga ersättare har sjunkit markant under
2010-talet, från 62 procent 2011 till 24 procent 2014. Siffran för 2014 är den lägsta någonsin (sedan
1993).

Det finns ändå anledning att se lite närmare på de tillfälliga ersättare som dömt prejudikat.

Jag har redan nämnt att de tillfälliga ersättarna ganska ofta tidigare har varit förordnade av
regeringen.

Könsfördelningen bland de ledamöter och ersättare som förordnats av regeringen är numera i det
närmaste jämn. När en ordförande får välja en tillfällig ersättare i ett visst mål har det däremot
oftast blivit en man. Under 2013 och 2014 valdes en kvinna i bara ungefär en tiondel av fallen. I 699
av 927 fall (75 procent) sedan 1993 har ordföranden valt en man. Detta bidrar till att



Arbetsdomstolen oftast dömer prejudikat med en majoritet manliga ledamöter. De kvinnliga
ledamöterna har varit i majoritet vid bara 21,6 procent av prejudikaten sedan 1993.

 



 

Det skiljer sig mellan de olika ledamotskategorierna hur vanligt det är med tillfälliga ersättare. Det
är, relativt sett, vanligast med tillfälliga ersättare bland arbetstagarledamöterna, 22,0 procent av de
gånger en arbetstagarledamot dömt vid prejudikat. Motsvarande siffra är för arbetsgivarledamöter
6,8 procent, för tredje män 4,3 procent och för vice ordföranden 13,9 procent. Man kan alltså notera
att arbetstagarsidans ledamöter betydligt oftare än arbetsgivarsidans ledamöter inte hade utsetts av
regeringen efter förslag av sin organisation.

Av de ordinarie ledamöterna, de förordnade ersättarna och de tillfälliga ersättarna har de tillfälliga
ersättarna relativt sett oftast skiljaktig mening. De tillfälliga ersättarna hade skiljaktig mening 6,9
procent av de gånger en tillfällig ersättare dömt i ett prejudikat. Motsvarande siffra är för
förordnade ersättare 5,4 procent och för ordinarie ledamöter 4,5 procent.
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Mera statistik om Arbetsdomstolens domar och ledamöter finns på min hemsida:
http://www.sorenoman.se/teman/arbetsratt/statistik-om-arbetsdomstolen/
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