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Sensorveiledning JUR1512 Arbeidsrett – den kollektive del, vår 2019 

Eksamensoppgaven lyder: Drøft betydelsen av sondringen mellom interessetvist og retts-

tvist. 

Allmän information om ämnet, læringskravene och litteraturlistan finns på kursnätsidorna. Se 

även betygsskalan (karakterskalaen). 

Eksamen: 2. mai 2019, kl. 9–13. 

Temat täcks i huvudlitteraturen genom: 

 Sundet, Kollektiv arbeidsrett, s. 180–209; och

 Sundet, Tariffavtalen, särskilt s. 143–190,

Temat har blivit omfattande behandlat i undervisningen, både självständigt och flera gånger i 

sammanhang med näraliggande frågeställningar.  

Märk betygskraven (se karakterskalaen)! Temat är centralt i en framställning om den kollek-

tiva arbetsrätten.  

Temat berör central kollektivarbetsrättslig frågeställning och är av det skälet motiverat att gö-

ras föremål för examen. Censorerna uppmanas emellertid till att vara generösa i sin bedöm-

ning efter mönstret in dubio pro candidatus, eller möjligen in dubio contra quaesitor. Under 

examinationen uppkom fråga om uttrycket ”sondringen” i examensuppgiften. Det precisera-

des till ”skillet”, så att examensuppgiften likagärna kunde lyda: Drøft betydelsen av skillet 

mellom interessetvist og rettstvist. Det medför möjligen nyansskillnader i förhållande till den 

ursprungliga lokutionen, men det i sammanhanget – examinationen och censuren – inte be-

tyda något. 

Utgångspunkten är legaldefinitionen i atvl. § 1 bokstav f och g, jfr § 8 och tjtvl. § 20. Det 

ställs inte krav på att redogöra för eventuella skillnader mellan arbeidstvistloven och tjeneste-

tvistloven i detta avseende. 

Uppdelningen (sondringen) är grundläggande för tvistelösningsmekanismerna och de institut-

ionella ramarna för lösningen av tvisterna. Å ena sidan avgörs tvisterna i domstol, å andra si-

dan av parterna själva, ytterst efter konflikt och med hjälp av medling (mekling) eller skilje-

förfarande (voldgift). Uppdelningen har vidare betydelse för vilka materiella och processuella 

regler som ska vara tillämpliga (får anvendelse). Inte minst har uppdelning betydelse för frå-

gan om när en konfliktåtgärd kan vidtas (arbeidskampadgang) och fredsplikten. 

Detta bör komma fram för att kandidatens svar ska bedömas som ”god”, det vill säga för att 

nå upp till C-nivån. Grundläggande är därvid att kandidaten kan redogöra för uppdelningen 

(sondringen/skillet) så som den framgår av lagstiftningen och att i denna uppdelning knyta an 

tvistetyperna till både det institutionella och det materiella.  

För att nå upp till B-nivå, alltså att prestationen är ”mykje god”, ska kandidaten kunna sätta 

det som nyss sagts om kraven för C-nivå i sammanhang med kollektivavtals och kollektivav-

talsregleringens funktioner och de hänsyn som dessa avtal syftar till att tillvarata. 

För att svaret ska vara ”framifrå” och därmed ligga på A-nivån krävs det att kandidaten har 

förmåga att ge ett utvecklat svar för vad som krävs på C- och B-nivå och dessutom kunna 
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sätta de olika problemställningarna i ett bredare perspektiv exempelvis i relation till skade-

ståndsansvar (erstatningsansvar), kollektivavtalsbrott och olovlig konflikt (arbeidskamp) samt 

till kollektivavtalsförhandlingar, stridsåtgärder (arbeidskamp) och medling (mekling). 
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