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Övergripande om provsituationen 

På grund av den ännu rådande coronapandemisituationen har undervisningen också vå-

ren 2021 varit digital och proven vid fakulteten ska genomföras som ”hjemmeeksamen”. 

Information från fakulteten om detta finns här. Där framgår det bland annat att betygs-

skalan (karakterskalaen) A–F ska användas. I e-brev har studiedekan uppmanat ämnes-

lärarana att i sensorveiledningen ta med följande formulering. 

«På grunn av pandemien har all undervisning ved Det juridiske fakultet blitt 

gjennomført digitalt vårsemestret 2021. Tilgangen til lesesalsplasser har vært 

mer begrenset enn i et vanlig semester. Pandemien har gjort den generelle stu-

diesituasjonen svært krevende for studentene. Karaktersettingen skal ta hensyn 

til dette.» 

Vårens undervisning i kollektiv arbeidsrett har alltså genomförts digitalt, i form av på 

förhand inspelade föreläsningar, förutom enstaka moment som genomförts i realtid via 

Zoom. Dessa realtidssessioner har spelats in och därefter varit tillgängliga för studen-

terna. Vid sidan av de ordinarie 20 undervisningstimmarna som jag hållit, har det hållits 

inte mindre än fem extraföreläsningar på mellan 70 och 110 minuter per föreläsning. Se 

närmare den bifogade föreläsningsöversikten.  

Provtillfället den 15 april 2021 genomfördes som en fyratimmars ”hjemmeeksamen”. 

Provet delades ut kl. 8.45 och hade en inlämningsfrist kl. 13.30. Vid hjemmeeksamen kan 

kandidaterna fritt använda alla tillgängliga källor utan att det ska anses som fusk. Avse-

ende hänvisningar är det tillåtet att hänvisa «som om det var skoleeksamen». Om kandi-

daten däremot «bruker kilder og siterer direkte, eller direkte bygger på andres materi-

ale, må [kandidaten] få frem at det er dette [kandidaten] gjør». Om detta och annan in-

formation om genomföring av hjemmeeksamen se här. 

https://www.jus.uio.no/studier/aktuelle-saker/2020/undervisning-eksamen-v21.html
https://www.jus.uio.no/studier/korona-eksamen-2021/index.html
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Eksamensoppgaven 

1. Redegjør i korthet for tariffavtalens rettsvirkninger, og særskilt om spørsmålet om 

tariffavtalens virkning i individuelle arbeidsforhold. (2 t. 40 min.) 

2. Det foreligger en ikke rettskraftig dom fra lagmannsretten, LB-2019-146054 (Gref-

senhjemmet). Lagmannsretten konkluderer med «at tariffavtaler generelt ikke gir 

grunnlag for individuell ettervirkning» og begrunner det med følgende. 

«Etter lagmannsrettens syn taler de hensyn som ligger bak systemet med tariffavta-

ler mot at de skal ha en ettervirkning i det individuelle avtaleforholdet. Det følger 

av arbeidstvistloven § 1 bokstav e at en tariffavtale er en avtale som inngås mellom 

«en fagforening og en arbeidsgiver eller arbeidsgiverforening». Tariffavtalen reduse-

rer avtalefriheten mellom arbeidsgiver og arbeidstaker og har en stabiliserende 

funksjon for arbeidsforholdet. I forarbeidene til arbeidstvistloven av 1915 heter det i 

Ot.prp.nr.29 1912 at «Hensigten med tarifavtalerne er, at de skal danne grunnlaget 

for alle de enkelte arbeidskontrakter». På denne måten er tariffavtalene et egnet in-

strument til å fremme rettferdige arbeidsvilkår. Historisk har tariffavtalen hatt en 

helt grunnleggende funksjon i arbeidslivet. Kollektive forhandlinger gjennom fagfo-

reninger har vært avgjørende for å sikre arbeidernes rettigheter. Bestemmelsen i ar-

beidstvistloven § 6 om at arbeidsvilkår som «strider mot en tariffavtale» er ugyldige, 

ivaretar tariffavtalens sentrale funksjon. En ettervirkning i det individuelle avtalefor-

holdet ville vært egnet til å underminere tariffavtalens forutsigbarhet og funksjon. 

Det ville også skapt utfordringer for de representanter som er satt til å forhandle kol-

lektivt på vegne av medlemmene i fagforeninger eller i arbeidsgiverorganisasjoner. 

Også rettstekniske hensyn taler mot at tariffavtalen har en individuell ettervirkning 

ettersom dette ville kunne medføre uklarhet om hvilke rettigheter som faktisk gjel-

der.» 

Vurder lagmannsrettens dom i Grefsenhjemmet i lys av redegjørelsen. (40 min.) 

3. Dommen er anket og ble fremmet til behandling i Høyesterett; rettsmøtet finner sted 

27.–29. april 2021. Gi en begrunnet prognose av hvilket resultat Høyesterett vil 

komme til. (40 min.) 

Generelt om vurderingen av besvarelsen  

Temat för vårens examination i kollektiv arbeidsrett är kollektivavtals bindande verkan 

och kollektivavtalets verkan i det enskilda anställningsavtalet. Jag har valt ett tema till 

provet som är väldigt aktuellt och jag är medveten om att det råder starkt delade me-

ningar bland juristerna om problemställningarna kring temat och lösningarna av dem. 

Det som det emellertid ska examineras på är hur väl kandidaten genomför sin argumen-

tation sett i ljuset av kurskraven.  

Vid betygssättningen (karaktersettingen) ska ta hänsyn tas till den komplexa frågeställ-

ningen sammantaget med den generella studiesituationen till följd av pandemin, jfr cita-

tet inledningsvis. Naturligtvis ska det satta betyget motsvara kraven för aktuell be-

tygsnivå, men varje tveksamhet om betygssättning ska utfalla till kandidatens fördel. 

https://lovdata.no/pro/LBSIV/avgjorelse/lb-2019-146054
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/2012-01-27-9/%C2%A71
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1915-08-06-2
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/2012-01-27-9/%C2%A76
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/2012-01-27-9/%C2%A76
https://lovdata.no/pro/#document/HRU/avgjorelse/hr-2020-2259-u?searchResultContext=1039&rowNumber=2&totalHits=7
https://www.domstol.no/Enkelt-domstol/hoyesterett/saksliste/kommende-rettsmoter/20-149286siv-hret/
https://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JUS5512/laringsutbytte/
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Förutom denna sensorveiledning finns en Generell sensorveiledningen for valgemner og 

enkeltemner ved det juridiske fakultet, där bedömningskriterierna anges. 

Uppgiften är uppdelad i tre huvuddelar, en första större teoretisk del, en andra del som 

handlar om domsanalys, en tredje som handlar om att göra en bedömning av hur Norges 

Høysterett kommer att bedöma en konkret problemställning. Riktlinjerna för tidsåt-

gången anges för den första delen till 2 timmar och 40 minuter, medan det för de övriga 

två delarna anges 40 minuter vardera. Det ställs visserligen inget absolut krav för att bli 

godkänd att kandidaten ska bestå provet i sin helhet, men det drar naturligtvis ner bety-

get om inte alla tre delar är behandlade. För att nå de högsta betygen (A, B) är det knapp-

ast möjligt att utelämna någon del. Det ska dock göras en bedömning av svaret i det en-

skilda fallet i sin helhet vid betygssättningen. 

Det finns många skäl till att vara tillmötesgående och välvillig i läsningen och förståelsen 

av kandidaternas svar. Ett är naturligtvis frågans komplexitet och vad som uppfattas 

som det oklara rättsläget. Ett annat skäl är studiesituationen till följd av pandemin. Situ-

ationen har medfört en reduktion av litteraturlistan, som är bifogad denna sensorveiled-

ning.1 Den 31 mars 2021 gav jag studenterna följande meddelande, bl.a. för att studen-

terna ännu inte verkade ha fått tillgång till Sundet, Kollektiv arbeidsrett, 2. utg. 2021. 

”I år upplever vi på kursen många svårigheter ang. litteraturen. Av det skälet har 

jag, i samråd med studiedekan, beslutat att endast den litteratur som är tillgäng-

lig digitalt samt de två böckerna av Sundet kommer att utgöra krav till examen. 

Naturligtvis är det en tillgång för var och en som också har övrig litteratur till-

gänglig. 

Den litteratur det är tal om finns förtecknad i ett särskilt dokument (Hovedlitte-

ratur kollektiv arbeidsrett) i "Filer" i Canvas. Vad gäller Sundet, Kollektiv ar-

beidsrett, finns den nya upplagan digitalt tillgänglig i Allvit (Lenker til en ekstern 

side.); både 2018 års upplaga och 2021 års upplaga fungerar emellertid lika bra.” 

Den förteckning som det hänvisas till är den som är bifogad denna sensorveiledning. Den 

8 april 2021 lade jag ut en länk i Canvas till det senaste bidraget på temat, Skjønberg, Ta-

riffavtalens ufravikelighet og ettervirkning – en komparativ og rettsgenetisk 

undersøkelse. Denna text utgör emellertid inte kurskrav. 

Veiledning 

Inledning  

Det överordnade temat för alla tre delfrågor är behandlat under flera av de olika under-

visningsmomenten, så exempelvis i momenten 5, 8, 10, 14 och 17. Av huvudlitteraturen 

som behandlar tematiken kan kanske särskilt framhållas i) Evju, Normer og rettsvirk-

ninger, Arbeidsrett 2013, ii) Skjønberg, Ettervirkning – grunnlag, rekkevidde og 

 

1 Anledningen till att Sundet, Kollektiv arbeidsrett, står inom parentes i den förteckning som studenterna 

fick är att bokens första upplaga (utgave) 2018 var slutsåld och den nya andra upplagan 2021 inte kom 

förrän ganska sent, omkring månadsskiftet mars/april.  

https://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JUS5512/JUS5512_sensorveiledning.html
https://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JUS5512/JUS5512_sensorveiledning.html
https://www.allvit.no/book/9788202713225-kollektiv-arbeidsrett-en-innforing
https://www.allvit.no/book/9788202713225-kollektiv-arbeidsrett-en-innforing
https://lovdata.no/pro/#document/KAT/kat-2021-001
https://lovdata.no/pro/#document/KAT/kat-2021-001
https://lovdata.no/pro/#document/KAT/kat-2021-001
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betydning, Arbeidsrett 2020, och iii) Veggeland, Forbudet mot endring i arbeidsvilkår 

etter arbeidstvistlovens § 8 tredje ledd, Arbeidsrett 2018, samt iv) Sundet, Kollektiv ar-

beidsrett, 2018, s. 140–165 (2021, s. 151–177), och v) Tariffavtalen, 2014, s. 72–76. 

Dessutom står vi) Evju, Ufravikelighet og tariffbundethet, 2013, vii) Skjønberg, Den al-

minnelige regelen om ettervirkning av tariffavtaler, 2019, och viii) Skjønberg, Tariffavta-

len og dens sentrale rettsvirkninger, 2019, som «innføringslitteratur». Som «støtte- og 

tilleggslitteratur» finns resterande alster av den senaste tidens diskussion på temat, dvs. 

ix) Evju, Tariffavtaler og eftervirkninger, 2019, x) Thorkildsen, Teorier om tariffavtalens 

ettervirkning, 2019, och xi) Thorkildsen, Har tariffavtaler ettervirkning?, 2020. Slutligen, 

som jag nämnt ovan, har jag i Canvas lagt ut en länk till xii) Skjønberg, Tariffavtalens 

ufravikelighet og ettervirkning – en komparativ og rettsgenetisk undersøkelse, 2021, 

men denna text är inte kurskrav.  

Delfråga 1 

Den första frågan ska alltså behandla kollektivavtalets olika rättsverkningar i korthet. 

Det innebär att kandidaten har att behandla spörsmål om kollektivavtals bundenhet, kol-

lektivavtals tvingande verkan (ufravikelighet) och kollektivavtalets normerande verkan, 

samt om spörsmål om kollektivavtals(villkors) efterverkan och om kollektivavtalets 

fredspliktsverkan. I denna översiktliga redovisning förväntas kandidaten för ett svar för 

toppbetyg behandla varje undertema för sig, men också något om samband och sam-

manhang med de andra rättsverkningarna. Detta får nog anses vara en krävande uppgift. 

Vid betygssättning ska systematik, precision och stringens belönas, men också självstän-

dighet från litteraturen. 

I frågan anges att särskilt kollektivavtals verkan i det individuella anställningsförhållan-

det ska behandlas. Den frågan inbegriper en fördjupad diskussion av kollektivavtals nor-

merande verkan och om kollektivavtals efterverkan. Om endast en av dessa två rätts-

verkningar behandlas måste kandidaten ha motiverat sitt ställningstagande; tidsbrist 

kan i normalfallet inte vara giltig grund.  

För ett fullgott svar ska kandidaten diskutera vad som avses med kollektivavtals norme-

rande verkan. Det ställs här krav på att kandidaten tar upp kollektivavtalets s.k. dubbla 

konstruktion (eller ”normtransfusjon” som Skjønberg möjligen något oegentligt ut-

trycker det). Det rör sig om hur kollektivavtalsnormer tolkningsvis eller genom utfyllnad 

blir en del av det enskilda anställningsavtalet, men också vem som omfattas av dessa 

normer, dvs. betydelsen av parts- och medlemsbundenhet och av att vara, eller genom 

utträde eller inträde i annan organisation bli, utanförstående. I detta sammanhang bör 

också förhållandet till kollektivavtalets tvingande verkan behandlas, jfr arbeidstvistlo-

ven § 6. Ett plus är om kandidaten för en diskussion kring bundenheten för utanförstå-

ende och får fram att det inte i avtalsrelationen mellan arbetsgivaren och den utanförstå-

ende arbetstagaren är så, men att i stället allmänna avtalsrättsliga regler gäller. Likaså 

ska den kandidat premieras som får fram att det finns vissa lagregler som slår fast att 

regler i kollektivavtal kan göras gällande även för oorganiserade. Det bör dock framhål-

las att det i normalfallet är en uttrycklig förutsättning att också utanförstående arbetsta-

gare är anställd på villkor enligt det gällande kollektivavtalets som arbetstagaren i fråga 

kunde omfattas av. Ytterligare en dimension är vilken betydelse avvikelser medför 

https://lovdata.no/pro/#document/KAT/kat-2021-001
https://lovdata.no/pro/#document/KAT/kat-2021-001
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bättre eller sämre villkor för den utanförstående arbetstagaren och om sådan avvikelse 

är giltig eller inte.  

Avseende frågan om kollektivavtalets efterverkan är en nära nog naturlig utgångpunkt 

vilken typ av efterverkan det är tal om utifrån om det är kollektivavtalet som sådant som 

har efterverkan, jfr arbeidstvistloven § 8 (3), eller om det är kollektivavtalsvillkor men 

alltså inte kollektivavtalet som sådant som har efterverkan. Sambandet med kollektivav-

talets normerande verkan bör framgå och redogöras för. 

En behandling av temat om kollektivavtals efterverkan bör inbegripa en diskussion av 

innebörden av denna efterverkan. Tar kandidaten upp grunderna för efterverkan, sär-

skilt syftet att balansera styrkeförhållandena mellan de kollektiva parterna och kopp-

lingen till kollektivavtalens fredsfunktion under omförhandlingarna av kollektivavtalen, 

ska det belönas. Kollektivavtalens tidsbegränsade karaktär kan gärna nämnas, jfr ar-

beidstvistloven §§ 4–5. En saklig diskussion om betydelsen av uppsägning av kollektiv-

avtalet för omförhandling och uppsägning av kollektivavtalet för att det helt ska falla 

bort ska premieras. Även kollektivavtalets ställning vid övergång av verksamhet bör dis-

kuteras. Det kan emellertid inte bli fråga om att kräva en djupare analys av denna pro-

blemställning, men den kandidat som gör det på ett tillfredsställande sätt ska belönas. 

En diskussion om betydelsen av olika nivåer av kollektivavtal kan vara premierande, där 

ett kollektivavtal som träffats högre upp i tariffhierarkin kan fungera som en underlig-

gande norm som kan träda i stället för det tidigare gällande kollektivavtalet.  

Vad närmare gäller den lagfästa efterverkan bör betydelsen av om det är tal om omför-

handling av kollektivavtal eller om det är att fråga om att ingå ett kollektivavtal utan att 

ett sådant funnits tidigare behandlas. (I den senare situationen är det dock inte fråga om 

efterverkan.) För ett fullgott svar ska kandidaten diskutera vad det är som har efterver-

kan, dvs. det kollektivavtal som gällde vid tvistens utbrott, jfr. arbeidstvistloven § 8 (3). 

Vidare måste för ett fullgott svar frågan om hur länge efterverkan varar diskuteras. En 

diskussion om skillnaden mellan om arbetstagare som omfattas av kollektivavtalet om-

fattas av stridsåtgärden (arbeidskampen) eller inte ska premieras; frågan här hänger 

ihop med den s.k. plassoppsigelsen och kollektivavtalets efterverkan i den s.k. avstem-

ningsperioden.  Frågan om vad som ska gälla när arbetet återupptas efter konflikten är 

inte nödvändig att diskutera, men kan ge pluspoäng. Särskilt relevant här är kanske att 

efterverkan återinträder efter lagstiftning om s.k. tvungen lønnsnemnd.  

Vad så gäller den efterverkan som ibland kallas för ”individuell ettervirkning” ska kandi-

daten få fram att det är tal om att kollektivavtalets bestämmelser (normer) som har fyllt 

ut anställningsavtalet kan ha blivit en del av anställningsavtalet (som en följd av kollek-

tivavtalets dubbla konstruktion) och att dessa normer fortsätter att gälla som normer i 

anställningsavtalet, även om kollektivavtalet skulle upphöra att gälla. Frågan om sådan 

efterverkan kan aktualiseras när det sker ett byte av kollektivavtal, inklusive byte av av-

talsområde och verksamhetsövergång, eller när kollektivavtal helt upphör att gälla. 

Denna problemställning hänger intimt ihop med kollektivavtalets normerande verkan 

och en saklig diskussion om detta samband ska belönas.  

Kring detta deltema finns det gott om utrymme att diskutera frågor om metod och den 

kandidat som gör ansats till detta och gör det på ett vettigt sätt ska premieras. Det 
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förutsätts då att kandidaten tar upp åtminstone viss rättspraxis, särskilt av nyare datum, 

det gäller inte minst AR-2019-4 (Kantarellen), AR-2019-5 (Grefsenhjemmet) och LB-

2019-146054 (Grefsenhjemmet) och sätter det i perspektiv tillsammans med litteratu-

ren på området. I litteraturen har det framförts olika och skilda uppfattningar om denna 

typ av efterverkan. Den kandidat som ser dessa olika och skilda uppfattningar och disku-

terar dem ska premieras. Det är en prövande övning och det ska inte ställas som krav 

ens för det högsta betyget att denna diskussion förts. 

Delfråga 2  

Delfråga 2 handlar om att kandidaten ska göra en domsanalys. Det är en krävande upp-

gift i sig att göra en domsanalys, men uppgiften får anses vara särskilt krävande att ana-

lysera lagmannsrettens dom i Grefsenhjemmet från augusti 2020. Det är inte svårt att 

framföra skarp kritik mot domen och domstolens (bristande) rättskällehantering. (En 

helt annan fråga som man kan dryfta är om domen är ett utslag för att också spörsmål 

hänförliga till den individuella arbetsrätten ska hanteras av en arbetsdomstol, men den 

frågan hör inte hit och ska inte särskilt premieras men heller inte dra ner betyget.) Men 

det är inte utvärderingen av domen som ska betygssättas, utan det är hur kandidaten ge-

nomfört analysen.  

Kandidaten bör i den här övningen få fram hur domstolen har argumenterat, vilka källor 

den stött sig på och hur den har använt dessa, dvs. vilka slutsatser man dragit från 

rättskällorna. Det bör också framkomma hur rätten vägt argumenten mot varandra. Vi-

dare bör det framgå hur lagmannsretten tillämpat reglerna den identifierat på den aktu-

ella situationen, dvs. subsumtionen. I sammanhanget är det också viktigt att få fram att 

det är tal om ett oreglerat (ulovfestet) rättsområde område.  

Tiden har varit knapp: 40 minuter. Det ger inte utrymme för en mer omfattande analys. 

Tonvikten i redogörelsen bör ligga på det resultat domstolen kommit fram till. 

Delfråga 3 

Också för denna delfråga har tidsutrymmet varit begränsat till 40 minuter. Här handlar 

det om att ta fram en prognos för hur Norges Høyesterett kommer att döma i målet. Det 

måste anses föreligga stort utrymme för kreativitet hos kandidaten och det ska belönas. 

Underlaget för kandidatens resonemang borde finnas i delfrågorna 1 och 2. Också här 

kan kandidaten med fördel föra en diskussion om samspelet mellan rättsregler och fakta 

och tillämpa reglerna på dessa fakta, dvs. subsumtionen.  

Sammanfattande kommentar 

Det är många komplexa moment som förväntas diskuteras av kandidaten över en pro-

blemställning där rättsläget åtminstone delvis är oklart. Avgörande för vilket betyg kan-

didatens svar ska få är dels om kandidaten diskuterat de olika momenten i kvantitativt 

hänseende, dvs. hur mycket av det som är relevant kandidaten har fått med, dels om och 

i vilken mån kandidaten genomfört en analys på ett solitt sätt i kvalitativt hänseende. 

https://lovdata.no/pro/LBSIV/avgjorelse/lb-2019-146054
https://lovdata.no/pro/LBSIV/avgjorelse/lb-2019-146054
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Kandidatens svar ska bedömas utifrån en helhetsbedömning och i bedömningen ska 

hänsyn tas till i vilken grad kandidaten visar på grundläggande förståelse för tematiken 

och dens olika dilemman. 

Det förtjänar att upprepa önskemålet om censorernas välvilliga läsning av svaren och att 

göra en generös bedömning till kandidatens förmån, utan att betygen för den skull de-

valveras.  

Ta gärna kontakt med mig om det uppkommer några frågor avseende denna sensor-

veiledning. 

 

 

Malmö, 15 april 2021 

Johann Mulder 

ansvarlig faglærer kollektiv arbeidsrett 


