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Prolog 
 
Det hör i sig inte till ovanligheterna att en välrenommerad professor vid övergången 
till emeritusskedet tillägnas en festskrift, eller rentav två. Däremot torde det vara för-
hållandevis ovanligt att en festskrift ges ut i ett annat land än det där personen ifråga 
huvudsakligen har varit verksam. Men så är ju inte heller finlandssvenska Niklas 
Bruun någon vanlig man. Han är – som det konstateras i förordet till denna svenska 
vänbok – ”en helsingforsare med världen som arbetsfält” (s. 5). Bruun är inte bara 
arbetsam och klartänkt, utan därtill fokuserad på samarbete och ett öppet tankeutbyte, 
vilket självfallet gjort honom efterfrågad i många olika sammanhang. 

Vänboken, vars syfte uttryckligen är att ”uppmärksamma Niklas arbete i Sverige” 
(s. 5) består av 31 bidrag skrivna av sammanlagt 36 författare. Den innehåller för-
visso t.ex. immaterialrättsliga bidrag, och många lyfter fram ett EU-rättsligt perspek-
tiv; tonvikten ligger dock på – i synnerhet kollektiv – arbetsrätt. Kerstin Ahlberg, 
Petra Herzfeld Olsson och Jonas Malmberg har fungerat som redaktörer. 

Vänboken är uppbyggd i bokstavsordning enligt författarnas namn. Vi har valt ett 
annat grepp i denna recension. Då bidragen diskuteras – i en ordningsföljd som må-
hända följer någon form av innehållslig logik – tilldelar vi emellanåt Niklas Bruun 
roller i en teaterpjäs; det kan handla om olika bärande roller, men ibland är Bruuns 
roll mer subtil. Det är en märklig teaterpjäs, det ska villigt erkännas: Den har ett rätt 
fritt manus. I fråga om regin spelar bidragen en större roll än regissörerna 
(recensionsskribenterna) och scenografin är, naturligt nog, obefintlig. Vår teaterpjäs 
har dock två akter; den första fokuserar huvudsakligen – men inte uteslutande – på 
arbetsrätt, den andra rör huvudsakligen – men inte uteslutande – immaterialrätt. 



Bokrecension: Niklas Bruun i Sverige – en vänbok 
___________________________________________________________________ 

 
 

491 

Denna, möjligen något udda, idé för en recension har vi hämtat från vänbokens tionde 
bidrag. Detta bidrag får inleda vår teaterpjäs Niklas Bruun i Sverige – en vänbok. 
 
 
Akt 1: Berättaren gör entré  
 
I Berättaren och paradigmet – exemplet Niklas Bruun beskriver Mikael Hansson 
Bruun som en sådan författare vars röst man hör samtidigt som man läser, vilket 
medför ”att man verkligen förstår det som sägs, när rytm, tonfall och uttal inger 
förtroende och en känsla av tillit” (s. 153). Hansson lyfter därefter fram möjligheten 
att dramatisera den moderna svenska arbetsrätten med Bruun som berättarröst, och 
antar att en sådan dramatiserad version – t.ex. i form av just en teaterpjäs – skulle 
utgå från kollektivavtalet, vilket är det dominerande sättet att reglera den svenska och 
nordiska arbetsmarknaden. Hanssons bidrag är en hyllning till både Bruuns insatser 
inom arbetsrätten och till den nordiska modellen, som bl.a. ”lyckats garantera 
arbetsfred, med följden att de samhälleliga kostnaderna för öppna 
arbetsmarknadskonflikter varit jämförelsevis låga” (s. 154).  

Bruuns berättarröst har varit till nytta för Kerstin Ahlberg, som skrivit vänbokens 
inledande bidrag ”Kollektivavtal i EU” revisited: allmängiltiga kollektivavtal i 
Sverige?. Ahlberg hymlar nämligen inte med det faktum att hon tack vare Bruun år 
1992 för första gången hörde talas om allmängiltiga kollektivavtal. I viss mån 
rekapitulerar och omvärderar Ahlberg i denna artikel sina tidigare synpunkter på be-
hovet av allmängiltiga kollektivavtal i Sverige: År 1996 såg hon inga fördelar att 
vinna med ett sådant system. Tjugo år senare är hon förvisso inte någon tvärsäker 
förespråkare av allmängiltiga kollektivavtal, men hon ser dock att världen har 
förändrats till den grad att hon – med glimten i ögat – anser att det börjar bli dags att 
tillsätta en utredning i saken ”som vi brukar göra i Sverige” (s. 26). 

Tonvikten i vänboken på arbetsrätt förklaras rätt väl med följande konstaterande 
i vänbokens tjugoandra bidrag, Svensk arbetsrätt – på väg mot vad?, skrivet av 
Birgitta Nyström: ”Niklas Bruuns betydelse för den svenska arbetsrätten och den 
svenska arbetsrättsliga forskningen kan inte övervärderas” (s. 321), vilket hon noterar 
att är än mer anmärkningsvärt med tanke på att Bruun givetvis i första hand varit 
fokuserad på finsk arbetsrätt. Nyström beskriver Bruun som ”en av de mest centrala 
rättsvetenskapsmännen” i den pågående arbetsrättsliga utvecklingen (s. 321), vilket 
knappast kan tolkas på annat sätt än att Bruun återigen tilldelas rollen som berättar-
röst, eller möjligen den manliga huvudrollen. Nyström gör i bidraget reflektioner 
kring trender i den svenska arbetsrättens utveckling. Fokus ligger på den ökande 
inblandningen av statliga myndigheter på den svenska arbetsmarknaden på områden 
som traditionellt ansetts vara arbetsmarknadsparternas. Vi lär oss också att det var 
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Niklas Bruun – från Finland – som tillkallades som särskild utredare då EU:s nya 
upphandlingsdirektiv skulle genomföras i svensk rätt. Nyström konkluderar sitt 
bidrag med att ”[d]en traditionella svenska arbetsmarknadsmodellen förefaller vara 
på väg mot en mera allmän europeisk modell, där staten och statliga myndigheter har 
ett inte obetydligt inflytande” (s. 332). 

Bernard Johann Mulder konstaterar i inledningen till vänbokens nittonde bidrag 
Arbetstagarrepresentation i internationella koncernbolag att även om arbetstagarens 
fria rörlighet och förbudet mot diskriminering på grund av nationalitet är centralt i 
EU-rätten, så har dessa kommit att begränsas via utökade gränskontroller. Niklas 
Bruun, däremot, spelar i bidraget närmast rollen som kosmopolit i och med att han – 
till synes oberörd av dessa regler – ”flängt världen runt i rättsvetenskapens tjänst” (s. 
275). Skribenten diskuterar frågan ”hur långt internationell och överstatlig reglering 
avseende arbetstagarinflytande sträcker sig vid gränsöverskridande företagande” (s. 
275). Mer exakt utreder han huruvida det är förenligt med Fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt (FEUF) att ett land har en lagstiftning som endast ger arbets-
tagare i det landet rätt till arbetstagarinflytande i bolagsorgan. Därtill intresserar han 
sig för vilka konsekvenser det får ifall detta inte anses vara förenligt med EU-rätten.  

Att Bruun haft bärande roller på såväl den svenska/nordiska som den europeiska 
scenen, syns i betydligt fler bidrag än så: I vänbokens sjunde bidrag Konkurrensklau-
suler 1969 – 2002 – 2015 Svenska och nordiska utblickar konstaterar Reinhold 
Fahlbeck att ”Niklas Bruun hör till dem som med inlevelse engagerat sig i frågor som 
rör konkurrensklausuler” och i bidraget diskuteras vilken roll ett statligt utrednings-
betänkande från år 2002 – i vilket Bruun och Jonas Malmberg i viss utsträckning 
föreslog lagreglering av arbetsrättsliga konkurrensklausuler – spelat i fråga om ut-
vecklingen i Sverige, eller rent av i Norden. Trots att någon lex Bruun-Malmberg 
förvisso aldrig stiftades, drar Fahlbeck slutsatsen att ”lagförslaget 2002 möjligen haft 
viss inverkan på rättspraxis” (s. 113), och konstaterar vidare att ”utredningen från 
2002 banade mark för avtalet 2015” (s. 114).  

I vänbokens sextonde bidrag Gemenskapsprincipen och unionsprincipen vittnar 
Kent Källström om att Niklas Bruun, på samma sätt som sin (numera framlidna) far 
alkoholforskaren Kettil Bruun, är känd som en skicklig talare med såväl forskartalang 
som ledaregenskaper ”av en sort som man inte stöter på överallt i forskarvärlden” (s. 
235). Källström befäster därmed Bruuns roll som berättarröst. Han påpekar därtill att 
Bruuns forskning har haft betydelse i hela Europa, och misstänker att hans finlands-
svenska bakgrund har spelat in här: Finska jurister har förmodligen lättare att accep-
tera europeiska lösningar till följd av att den finska arbetsrättens lösningar och 
begreppsbildningar, i en högre grad än den skandinaviska, har påverkats av tysk rätt. 
I bidraget ges bl.a. några allmänna synpunkter på det svenska förhandlingsväsendet 
under den tid som Bruun har varit verksam som arbetsrättsforskare och aktivt arbetat 
för en utveckling och utbredning av det fackliga förhandlingsväsendet.  
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Jonas Malmberg och Sören Öman tilldelar Bruun i det adertonde bidraget Något 
om kollektivavtal vid övergång av verksamhet närmast rollen som pionjär: Bruun 
beskrivs som en forskare som tidigt uppmärksammade EU-samarbetets betydelse för 
nordisk arbetsrätt, ”inte minst traditionen med kollektivavtal som det främsta sättet 
att reglera villkoren i arbetslivet” (s. 257). Skribenterna tar upp de tolkningssvårig-
heter som kan föranledas av samspelet mellan nationell rätt och EU-direktiv – i detta 
fall det s.k. överlåtelsedirektivet (2001/23/EG) med sin utgångspunkt att överlåtarens 
rättigheter och skyldigheter på grund av ett anställningsavtal övergår på förvärvaren. 
I bidraget analyseras t.ex. EU-domstolens domar om kollektivavtalets ställning vid 
övergång av verksamhet, och undersöks hur dessa förhåller sig till direktivets 
genomförande i Sverige. Frågeställningarna konstateras vara sådana som varit 
centrala i Bruuns forskargärning. 

Eftersom vi rör oss i den akademiska världen tilldelas Niklas Bruun, i det 
tjugosjätte bidraget, rollen som handledare. Lotti Ryberg Welander inleder Arbets-
tidsreglering – en förändringsprocess i tiden med att tillägna Niklas Bruun texten, 
vars syfte är att ”ta reda på vad som hänt med arbetstidsregleringen sedan den där 
doktorandperioden för länge, länge sedan” (s. 379). Fokus i bidraget ligger framför 
allt på den rättsliga utvecklingen på EU-nivå, vilken studeras med hjälp av praxis 
från EG/EU-domstolen. Forskningsintresset är inte arbetstidsregleringen i sig, utan 
den rättsliga möjligheten till fritid som denna reglering kan ge. Skribenten konklu-
derar med att konstatera att det postindustriella samhället inte har behov av en 40-
timmars arbetsvecka; en utveckling där lönen frikopplas från arbetstiden kan därmed 
vara en väg framåt. Arbetslivet, inklusive lönen, skulle i stället utgå från de arbets-
uppgifter som ska utföras, varvid olika personer, efter behov, kunde variera sin 
arbetsinsats i olika livsskeden. Skribenten konstaterar dock att förändringen kräver 
”nya institutioner, nya organisationer och nya förhandlingsformer” (s. 392).  

Niklas Bruun fortsätter i rollen som handledare även i det tolfte bidraget 
Europeiseringen av den svenska föreningsfriheten. Skribenten Petra Herzfeld Olsson 
och Bruun intresserar sig bägge två för det samspel mellan olika rättskällor som 
ligger till grund för skyddet för föreningsrätten i svensk rätt: Skribenten skrev sin 
doktorsavhandling om denna fråga med Bruun som handledare. I bidraget till 
vänboken tas avstamp i den svenska medbestämmandelagens föreningsrätt och 
därefter diskuteras utvecklingen av föreningsrätten i svensk rätt. Här görs bl.a. en 
historisk tillbakablick till förra sekelskiftet då det bland arbetsgivare fanns ett hårt 
motstånd mot fackföreningsrörelsens krav, och skribenten tar fasta på händelser som 
gjorde ett övergripande erkännande av föreningsfriheten möjligt. Därefter diskuteras 
de förändringar som föranletts av det svenska EU-medlemskapet och inkorpore-
ringen av Europakonventionen (EMRK): å ena sidan har nya subjekt kommit i åtnju-
tande av föreningsfriheten, å andra sidan har det syfte som medbestämmandelagens 
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föreningsrätt avsett att skydda kommit att inskränkas. Herzfeld Olsson konkluderar 
därmed att ”Sveriges närmande till Europa har gjort avtryck i omfattningen av det 
föreningsfrihetsliga skyddet i svensk rätt” (s. 198), vilket såväl har utvecklats som 
inskränkts. Därtill har rättskällelandskapet komplicerats. 

Vänbokens åttonde bidrag medför att inte endast handledning, utan även ett dis-
putationstillfälle, inkluderas i vår teaterpjäs. Niklas Bruun är självskriven i rollen som 
opponent. Från mål till medel – om utvecklingen av bestämmelserna om aktiva åt-
gärder handlar om lönediskriminering, vilket även var temat för skribenten Susanne 
Franssons doktorsavhandling. Bruun var fakultetsopponent vid Franssons doktors-
disputation år 2001 och hon konstaterar nu att hon ämnar ”fortsätta diskussionen och 
framförallt ta vid där vi inte riktigt nådde varandra under disputationen” (s. 115). 
Fransson utvecklar sina tankar om aktiva åtgärder, och sätter dem i relation till 
bestämmelser om positiv särbehandling i den svenska diskrimineringslagen. 
Fransson ställer fortsättningsvis många frågor som saknar svar; i dag tillåts hon dock 
att ställa dem utan att opponenten ”vänligt men bestämt” påminner om vem som ska 
ställa frågorna, vilket Bruun uppenbarligen gjorde vid hennes disputation. 

Göran Söderlöf och Sophie Thörne påpekar i vänbokens tjugonionde bidrag MBL 
och kommunal upphandling av tjänster att det finns ett omfattande regelverk för 
offentlig upphandling – med EU-direktiv som grund – för en situation där t.ex. en 
kommun låter en annan aktör utföra tjänster. Arbetsrättsliga relationer kan också 
komma att påverkas på olika sätt vid upphandling, och i bidraget ”redovisas något 
om arbetsgivarens primära förhandlingsskyldighet vid offentlig upphandling och 
tillämpning av valfrihetssystem samt erfarenheter av sociala klausuler och krav på 
kollektivavtal och kollektivavtalsvillkor från den kommunala sektorn” (s. 420). 
Skribenterna avslutar sitt bidrag med en önskan om att – bl.a. på basis av erfarenheter 
från Finland – bredda debatten ”och fundera över till exempel allmängiltigförklaring 
av kollektivavtal” (s. 426); debatten i Sverige om villkorsskydd för arbetstagare vid 
offentlig upphandling har hittills huvudsakligen utgått från upphandlingslagstift-
ningen.  

I vänbokens femte bidrag Medbestämmande avtal – en särskild typ av avtal? 
konstaterar Örjan Edström att ”debattens vågor gick höga” (s. 71) då medbestäm-
mandelagen antogs i mitten av 1970-talet. Med anledning av att medbestämmande-
lagen fyllde 40 år hösten 2016, anser han det nu befogat med en återblick med 
utgångspunkt i medbestämmandelagens inflytanderegler, och i synnerhet metoden att 
utveckla medbestämmande genom förhandlingar och kollektivavtal. Edström disku-
terar i bidraget den mycket viktiga frågan om tillämpningsområdet för medbestäm-
mande- eller samverkansavtal enligt lagens 32 §, och då särskilt ”vad som egentligen 
kännetecknar och kan utgöra ett sådant avtal som ger upphov till särskilda rättsverk-
ningar” (s. 71).  



Bokrecension: Niklas Bruun i Sverige – en vänbok 
___________________________________________________________________ 

 
 

495 

Klasskampen – vart tog den vägen? är den rätt rafflande rubriken på vänbokens 
trettonde bidrag skrivet av Håkan Hydén. Han inleder med att konstatera att ”[a]rbe-
tarrörelsens historia är en fråga om klasskamp som inte minst avspeglas i rätten” (s. 
199) för att snart därefter fråga sig om det egentligen handlar om så mycket kamp? 
Den eventuella kampen har hur som helst skett (och sker) ”på bestämda strukturella 
premisser och som sätter bestämda gränser för vad det kapitalistiska samhället ger 
utrymme för” (s. 200). Vi rör oss i bidraget från studentoroligheterna år 1968 då 
lönekampen var som mest intensiv, via lagen om vissa anställningsfrämjande åtgär-
der (1974), lagen om anställningsskydd (1974) och medbestämmandelagen (1977), 
för att slutligen dra slutsatsen att arbetsgivarens/kapitalets beslutsmakt är orubbad: 
det är fortsättningsvis arbetsgivaren som bestämmer ifall parterna inte kan komma 
överens. Hydén ser anledning att revidera Marx idéer om klasskamp: Arbetarklassen 
framstår inte längre som den nya revolutionära klassen; tvärtom medför den tekniska 
utvecklingen att arbetarklassen är på väg att radera ut sig själv. Hydén betraktar 
”arbete och kapital som bromsklossar när det gäller att bejaka och släppa fram nya 
produktionskrafter som är på väg att växa fram” (s. 212). 

Casten von Otter inleder vänbokens tjugotredje bidrag Om medborgare och väl-
jare – synpunkter på demokratins gränssnitt med att förmedla en känsla av att 
Sverige inte längre står helhjärtat bakom tanken att demokratins idéer ska vara vägle-
dande inom samhällets alla områden. I bidraget spelar Niklas Bruun rollen som (före 
detta) kollega. Såväl skribenten som Bruun arbetade på, det sedan år 2006 nedlagda, 
Arbetslivsinstitutet. Enligt skribenten var år 1977 – då institutet tillkom – en tid med 
”en stark tro på företagsdemokrati, forskning och samverkan” (s. 333). I bidraget 
diskuteras konsekvenserna av Arbetslivsinstitutets nedläggning, eller närmare 
bestämt konsekvenserna för folkstyret av efterföljande utveckling. I diskussionen om 
demokratins problem i dag ställs begreppet demokratiskt gränssnitt i fokus, vilket 
skribenten definierar som ”de olika tillfällena där vi möter politiken” (s. 334). Vidare 
ställs frågan om ifrågavarande kontaktytor är anpassade till dagens samhälle, eller 
om det möjligtvis ”råder en ’demokratisk eftersläpning’ i förhållande till utvecklings-
drivande krafter som teknologi och ekonomi” (s. 334). von Otter konkluderar att 
demokratidebatten behöver revitaliseras, och hans åtgärdsförslag inkluderar bl.a. de-
mokratiprogram hos myndigheter, medborgare som bjuds in till diskussion om upp-
handlingsdirektiv och avtal om välfärdstjänster, samt fler tillfällen för seriösa poli-
tiska samtal.  

Mia Rönnmar har gett vänbokens tjugosjunde bidrag rubriken Aktuella utma-
ningar för det svenska kollektivavtalssystemet. Bidragets ämne har valts med hänsyn 
till Niklas Bruuns forskningsintressen, och Rönnmar identifierar flera olika trender 
som det svenska kollektivavtalssystemet påverkas och utmanas av: ”individuali-
sering och decentralisering, globalisering och europeisk integration, grundläggande 
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rättigheter, ekonomisk kris, en åldrande befolkning och generationsmotsättningar 
samt arbetskraftsmigration och flyktingsituationen” (s. 396). En utmaning som här 
specifikt kan lyftas fram utgörs av det ökade antalet arbetstagare – de äldre, de yngre, 
de nyanlända – med särskilda behov. Enligt Rönnmar är det nödvändigt att inkludera 
dessa arbetstagare och befrämja deras integration, inte minst ”för att uppnå och be-
vara stabilitet och legitimitet för kollektivavtalssystemet” (s. 404). Hon påpekar att 
likabehandling är en viktig rättslig teknik då arbetsmarknadsinträde och integration 
ska befrämjas, men att diskrimineringsrätten samtidigt begränsar utrymmet för att i 
kollektivavtal reglera särskilda gruppers behov. Hon noterar att Sverige saknar regle-
ring i kollektivavtal med ett explicit ”intergenerationellt” syfte. Det är därtill oklart 
vilken roll kollektivavtalssystemet ska spela i fråga om integrationen av nyanlända 
personer.  

I vänbokens tredje bidrag Rätt till arbete, arbetsrätt och försörjningskrav för asyl-
sökande ligger fokus specifikt på de utmaningar som asylsökandes integration i ar-
betslivet medför. Catharina Calleman diskuterar den politik som förts i Sverige 
sedan 1990-talet i fråga om arbete för asylsökande, vilket är ett ämne med många 
olika intressen och konflikter. Calleman noterar att dagens regler om asyl är synner-
ligen svårtillämpade och komplicerade och att lagstiftningen de facto har medfört att 
gränserna har suddats ut mellan arbetskraftsinvandring och asylsökandes arbete; hon 
konstaterar att ”[e]fter att tidigare ha hyllats i diskussionerna verkar principen om att 
hålla isär asylrätten och arbetskraftsinvandringen helt ha övergivits” (s. 53). 

Ann Numhauser-Henning tillskriver i vänbokens tjugonde bidrag Äldrerätten i ett 
Norma-perspektiv Niklas Bruun rollen som ”en vetenskaplig vän” (s. 289) som gett 
henne inspiration via de, ofta nya, arbetsrättsliga aspekter han har betonat i sitt skri-
vande. Numhauser-Henning har dock de senaste åren fokuserat på äldrerätt och dis-
kuterar i bidraget det s.k. Norma-programmet i Lund, inom vilket ett omfattande 
äldrerättsligt projekt har bedrivits. Avsikten med projektet var redan från början att 
etablera äldrerätten som ett eget forskningsämne och en juridisk disciplin i den 
svenska och europeiska kontexten, och Numhauser-Hennings bidrag presenterar 
översiktligt antologin ”Elder Law – Evolving European Perspectives” inom vilken 
resultaten av de fem första årens arbete med projektet har rapporterats. 

I vänbokens fjortonde bidrag Blandade åldrar, blandade känslor – om intergene-
rationell ambivalens i rätten för Jenny Julén Votinius fram idén att den rättsliga ana-
lysen kan berikas av att relationer mellan olika generationer förstås i termer av am-
bivalens i stället för att endast ge plats för begreppsparet solidaritet–konflikt. Hon tar 
sikte på hur denna ambivalenta position, en intergenerationell ambivalens, kommer 
till uttryck i (arbets)rätten och konstaterar att opreciserade skrivningar om solidaritet 
mellan generationerna i rättsliga dokument kanske är ”det mest framträdande exemp-
let på hur intergenerationell ambivalens kommer till uttryck i form av rättslig vaghet” 
(s. 220). Vid en rättsvetenskaplig analys av villkoren för samexisterande generationer 
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är ambivalens enligt skribenten ett nödvändigt begrepp: Om man endast inkluderar 
idealtyperna solidaritet och konflikt lämnas mycket väsentligt utanför synfältet. 

Annika Blekemo konstaterar i vänbokens andra bidrag Några tankar om ompla-
cering utanför arbetsgivarens verksamhet vid rehabilitering att omplaceringsrätten 
och omplaceringsskyldigheten gäller arbetsgivarens egen verksamhet. Vid rehabili-
tering kan däremot omplacering utanför arbetsgivarens verksamhet ses både som en 
möjlighet och som något eftersträvansvärt. Hon frågar sig vilka intressen som ligger 
bakom detta, t.ex. om det handlar om en utökning av arbetsgivarens arbetslednings-
rätt, eller kanske om en utökning av arbetstagarens anställningsskydd? Blekemo 
konkluderar att en omplacering vid rehabilitering varken är att betrakta som en 
arbetsledningsåtgärd eller som en utökning av anställningsskyddet; omplaceringen 
utanför den egna verksamheten ska betraktas ”som ett ’helt eget djur’ med en ganska 
bred motivering” (s. 38).  

Annamaria Westregård lyfter i vänbokens trettionde bidrag Collaborative 
economy – a new challenge for the social partners fram delningsekonomins arbets-
rättsliga utmaningar. Delningsekonomi avser en affärsmodell där digitala delnings-
plattformar används för att sammanföra en tjänsteleverantör och en tjänstekonsu-
ment, samt möjliggöra en transaktion mellan dem. Fenomenet – som t.ex. Uber är ett 
exempel på – utmanar arbetsmarknadsparterna: Är den som utför arbetet att anse som 
en arbetstagare eller som en egenföretagare? Rättsföljderna – i form av rätten till 
tillsvidareavtal, till sjukdagpenning, uppsägningstider etc. – varierar beroende på 
svaret. Westregård poängterar att det är osannolikt att en tredje form av anställning 
skulle komma att introduceras i svensk arbetsrätt; senaste gången 
arbetstagarbegreppet dryftades ur ett lagstiftningsperspektiv var år 2002. Självfallet 
spelade Niklas Bruun en bärande roll i det arbetet. Westregård konkluderar att platt-
formarnas affärsmodeller skiljer sig åt. Sålunda måste varje enskilt fall, rent arbets-
rättsligt, bedömas separat. Westregård tar i bidraget även upp den klassiska konflik-
ten mellan kollektivavtal och konkurrensrätt, vilken – givetvis – även Bruun har fors-
kat i: Regleringen av arbetsvillkor och anställdas löner faller vanligen inte inom 
tillämpningsområdet för konkurrensrätten, men om det mellan företag finns ett 
lagstridigt samarbete om att t.ex. slå fast priser, så kan avtalet strida mot konkurrens-
lagstiftningen (artikel 101 i FEUF). I en situation där arbetsmarknadens parter ingår 
ett kollektivavtal som – i fråga om t.ex. minimilön – direkt inkluderar också egenfö-
retagare kan en sådan konflikt lätt uppkomma: fackföreningen har då inte agerat som 
en arbetstagarförening, utan som en förening för egenföretagare. Westregård 
misstänker att konflikten med konkurrensrätten är svårlöst. 

Fokus i vänbokens sjätte bidrag The Temporary Agency Work Directive – a 
Pyrrhus Victory, av Ronnie Eklund, ligger bl.a. på den utveckling som ledde till upp-
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komsten av direktiv 2008/104/EG om arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföre-
tag, direktivets implementering i svensk rätt, samt bemanningsarbetets framtidsutsik-
ter i Sverige. Bruun, som spelat många roller under sin långa karriär, har självklart 
också hunnit medverka i ett forskningsprojekt angående detta – då förestående – 
direktiv. Eklund ser direktivet som förhållandevis harmlöst (innocuous), men 
konstaterar samtidigt att det hållit Bryssel sysselsatt i mer än ett kvartssekel: Tre-
partsrelationen mellan bemanningsföretaget, den uthyrda arbetstagaren och använ-
darföretaget är komplicerad. Eklund drar, med hänvisning till de höga transaktions-
kostnaderna som uppkommit, slutsatsen att direktivets ikraftträdande får betecknas 
som en pyrrhusseger. 

Rubriken på vänbokens tjugoåttonde bidrag Till flydda tider… är satt med hänsyn 
inte endast till Bruuns avgång från professuren i handelsrätt, utan även till själva 
bidraget: Johan Schelin behandlar här Sveriges äldsta lagstiftning, dvs. 1724 års pro-
duktplakat avseende cabotage. Schelin frågar sig ”[h]ur ska en närmast 300-årig för-
fattningstext som produktplakatet tolkas?” (s. 412), och fokus i bidraget ligger på 
”hur denna förhåller sig till den gemensamma marknaden samt hur rätten att reglera 
de arbetsrättsliga förhållandena ombord påverkas av cabotageregleringen” (s. 409). 
Även om cabotagebestämmelserna i första hand reglerar vem som ska ha tillträde till 
marknaden för inrikes sjötransporter – och därmed är en näringsrättslig lagstiftning 
– reglerar den indirekt också frågan om vem som ska ha rätten att reglera arbetsför-
hållandena ombord på de fartyg som utför cabotagetrafik. Schelin påpekar att en eko-
nomisk liberalisering där utländska aktörer ges tillträde till en marknad också leder 
till frågan om vem som ska ha rätten att reglera arbetsförhållandena. Även om han 
ser cabotageförordningen som ”ett sätt att åstadkomma en marknadsöppning” (s. 
418) betraktar han det som problematiskt att bestämmelserna på området är såväl 
oklart avfattade som ålderdomliga. Niklas Bruun spelar i bidraget rollen som 
humoristisk forskare med en skarp iakttagelse- och analysförmåga – och för den hän-
delse att bidragets rubrik lett till misstanken om att vår huvudrollsinnehavare snart 
ska lämna scenen, är det trösterikt att veta att den, i och för sig rätt korta, andra akten 
ännu återstår av vår teaterpjäs.  

Innan vi inleder den, i huvudsak immaterialrättsliga, andra akten ska dock vän-
bokens allra sista bidrag, dvs. det trettioförsta, kort belysas. I On Law and Politics of 
the Swedish Gambling Monopoly tar sig Ola Wiklund an en av de, enligt honom, mest 
förhärskande svenska myterna, nämligen att det svenska spelmonopolet finns till för 
att begränsa spelandet och därmed förhindra negativa effekter på folkhälsan. Han 
påstår att det under de senaste tjugo åren inte funnits någon egentlig ambition att 
begränsa spelandet: trots lotterilagen är Sverige i dag en av de mest konkurrenskraf-
tiga onlinespelmarknaderna i världen. Wiklund förundrar sig över att spelmonopolet 
– i sin numera rätt urvattnade form – fortfarande existerar i Sverige, eftersom en 
möjlig konflikt med EU-rättens fria rörlighet för tjänster är uppenbar.  
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Akt 2: Arbetsupphovsrättsaposteln på immaterialrättigheternas slagfält 
 
Laura Carlsons bidrag Guarding the Academic Freedom of University Teachers: 
Time for a Reassessment? får äran att inleda den andra akten i vår teaterpjäs. Hon 
tilldelar, i detta vänbokens fjärde bidrag, Bruun rollen som en professor engagerad i 
mänskliga rättigheter och social rättvisa. Skribenten argumenterar för ett mer explicit 
skydd för akademisk frihet, i synnerhet med avseende på undervisning. Detta anser 
hon vara synnerligen passande i en vänbok till Niklas Bruuns ära, eftersom han själv 
har utnyttjat den akademiska friheten till fullo. I bidraget ges en historisk överblick 
av den akademiska friheten i Tyskland, USA och Sverige, och vi påminns om att dess 
existens inte kan tas för given.  

Vänbokens femtonde bidrag bär den dramatiska titeln Som arbetsupphovsrätts-
apostel i fiendeland. Skribenten Gunnar W.G. Karnell inleder med en tillbakablick 
till år 1985 då han ombads hålla föredrag i New York inför The Copyright Office 
Society of the U.S.A. Föredraget, under rubriken ”Employment for hire”, skulle ha 
ett internationellt perspektiv, och tanken var att utgå från arbetstagares upphovsrätt i 
de nordiska länderna. Karnell berättar att han, lämpligt nog, ”då just hade snubblat 
på ett avgörande om ’works made for hire’ (WMFH)” (s. 227), i vilket den tidigare 
rättstillämpningen i USA ifrågasattes. Han inkluderade avgörandet i sitt föredrag och 
kom med uttalanden om att detta borde leda US copyright framåt på området. Rätts-
fallet kom inte med i föredragets sedermera tryckta artikelform: ”Min predikan 
betraktades nog som hädisk” (s. 228), konstaterar han krasst. Karnell som i sitt 
bidrag, passande nog, tilldelar såväl sig själv som Niklas Bruun rollen som ”envis 
arbetsupphovsrättsapostel” (s. 228) gör i vänboken ett nytt försök att diskutera inne-
börden av WMFH utifrån ett i huvudsak upphovsrättsligt avgörande från en federal 
överdomstol i USA från år 2016. Denna gång åtnjuter han bevisligen den akademiska 
friheten att lyckas i sitt uppsåt.  

Mats Glavå, Jan Lidhard, Ulf Petrusson och Björn Skarp inleder det nionde 
bidraget Lärarundantaget – en rättslig sedvana under omvandling? med att konsta-
tera att ett s.k. lärarundantag antas föreligga när det gäller immaterialrätten till forsk-
ningsresultat vid svenska universitet och högskolor. Lärarundantaget härleds förvisso 
till 1 § i lagen om rätten till arbetstagares uppfinningar, men ”[i]nom doktrinen har 
det gjorts gällande att det föreligger en rättslig sedvana inom hela immaterialrätten 
enligt vilken det är forskaren och läraren som har all rätt till resultatet” (s. 132). Skri-
benterna påpekar att det länge har diskuterats huruvida lärarundantaget borde 
avskaffas, och i bidraget analyseras huruvida lärarundantaget ens är en rättslig sed-
vana. Skribenterna konkluderar utifrån sin analys att det med fog kan ifrågasättas om 
något lärarundantag längre finns, ”åtminstone ett så långtgående undantag att inte 
högskolorna skulle ha någon som helst rätt att utnyttja de forskningsresultat som 
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finansierats av offentliga medel, inte ens för fortsatt forskningssamverkan etc.” (s. 
151). Skribenterna ser ett behov att utveckla system för att hantera intellektuella till-
gångar inom högskolor, och hänvisar också till lagstiftningsarbetet i Norge och Fin-
land, vilket ”visar att det går att hitta balanserade lösningar” (s. 151). 

I vänbokens tjugofjärde bidrag Between exclusive rights and the struggle for 
openness in the field of digital teaching materials frågar sig Frantzeska 
Papadopoulou huruvida det upphovsrättsliga systemet är det huvudsakliga hindret 
för öppenhet inom området för akademiskt undervisningsmaterial, samt om nyckeln 
till att öka såväl tillgången på undervisningsmaterial som dess återanvändningsgrad, 
ligger i utarbetandet av policyn och i träffandet av avtal om dessa frågor? Skribenten 
påpekar att lärarundantaget är kontroversiellt, och i takt med att materialet 
digitaliseras – vilket medför att det lätt kan lagras, överlåtas, ändras och återanvändas 
– brådskar ett klargörande: vem är rättighetsägare och hur ska rättigheterna förvaltas? 
Skribenten noterar att i fråga om forskningsresultat är fri tillgång (open access) redan 
i dag ett explicit – om än ett omdebatterat – policymål vid svenska universitet.   

Vänbokens tjugofemte bidrag innebär att det återigen är dags för Niklas Bruun 
att axla rollen som opponent. I EU-domstolen som lagstiftare konstaterar Jan Rosén 
att ”mycket hänt på upphovsrättens och andra immaterialrättigheters slagfält” (s. 365) 
sedan Bruun agerade opponent för Roséns gradualavhandling för snart trettio år 
sedan. Främst beror förändringen på anslutningen till EU, och Rosén lyfter fram den 
stora inverkan EU-domstolens rikliga domspraxis haft på upphovsrättens innehåll. 
Han noterar också att EU-domstolen allt som oftast har påtagit sig rollen som lagstif-
tare, synbarligen i ett försök att – ”utan att invänta unionens långsamt malande 
lagstiftningsmaskineri” (s. 378) – balansera intressen på internet och motverka en 
alltför stark upphovsrätt. Rosén är allt annat än positiv till EU-domstolens ”utflykter 
på lagstiftarens domäner” (s. 378) och menar att resultatet närmast kan liknas vid en 
svårnavigerad ”juridisk labyrint” (s. 378).  

Åsa Hellstadius inleder vänbokens elfte bidrag No Questions Asked. The principle 
of informed consent as a limitation to the patentability of human biological material? 
med att konstatera att den biomedicinska forskningen behöver använda humanbiolo-
giskt material för att utveckla nya läkemedel och vårdmetoder. Det finns dock om-
fattande regelverk – i form av lagstiftning och etiska regler på internationell nivå, 
EU-nivå och nationell nivå – för hur materialet får samlas in och användas. 
Hellstadius konstaterar också att det frivilliga, informerade samtycket numera är en 
nyckelfråga när man ska ta biologiskt material från en människa. I bidraget diskuteras 
den status som processerna för det informerade samtycket har i dagens patentsystem. 
Mer specifikt undersöker Hellstadius vilken eventuell inverkan avsaknaden av det 
informerade samtycket har på en framtida patentansökan som gäller en uppfinning 
som innehåller humanbiologiskt material. 
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Marianne Levin lyfter i det sjuttonde bidraget Svenska innovationer fram 
komplexiteten i immaterialrättsliga mål. För att öka effektiviteten i tillämpningen av 
immaterialrättslagstiftningen har följaktligen behovet av särskilda immaterialrätts-
domstolar många gånger diskuterats även på nordiska möten. Trots att ”en aversion 
mot specialdomstolar” (s. 248) kan identifieras i Sverige, har det nyligen skett ett – 
enligt Levin länge efterlyst – genombrott i form av en ”näringslivsdomstol där jura 
novit curia tveklöst råder” (s. 254): Sedan 1 september 2016 samlas nämligen kom-
mersiella mål i Patent- och marknadsdomstolen (PMD) med överinstansen Patent- 
och marknadsöverdomstolen (PMÖD). Det är fråga om nyinrättade delar av Stock-
holms tingsrätt respektive Svea hovrätt, och Levin bedömer att reformen ligger väl i 
linje med den modernisering av det svenska domstolssystemet som pågått sedan år 
2001. I PMD samlas alla immaterialrättsmål, utom arbetsrättsliga tvister, och alla 
ärenden om immaterialrätt. Ärendena kan sedan överklagas till PMÖD där de stannar 
om de inte hänförs till EU-domstolen för tolkningsbesked. Högsta domstolen är dock 
inte ute ur bilden, ”utan kommer att fortsätta agera i de fåtal fall som får dubbel dis-
pens, eller i sådana fall där immaterialrättsliga eller marknadsrättsliga aspekter inte 
dominerar prejudikatfrågan i målet” (s. 254–255). Det uppstår därmed en ”helt ny 
och okänd situation med två möjliga prejudikatinstanser på samma område” (s. 254). 
Prejudikaten från PMÖD kommer dock att vara betydligt fler.  

Vänbokens tjugoförsta bidrag, som får äran att avsluta denna recension, bär titeln 
Förhållandet mellan marknadsföringsrätt och varumärkesrätt i ljuset av nya 
domstolsordningar i Sverige och Finland. Också Per Jonas Nordell diskuterar här 
den nya domstolsordningen för immaterial- och marknadsrättsliga mål och ärenden 
som i Sverige genomfördes den 1 september 2016. Då inrättades den nya Patent- och 
marknadsdomstolen (PMD) samt den nya Patent- och marknadsöverdomstolen 
(PMÖD), medan Patentbesvärsrätten (PBR) och Marknadsdomstolen (MD) avskaf-
fades. Nordell finner Sveriges strävanden mot en ny domstolslösning intressant, inte 
minst för att endast Sverige och Finland har haft just marknadsdomstolar, och Fin-
land också nyligen genomfört en liknande domstolsreform. Nordell konstaterar att 
det, i en festskrift tillägnad Niklas Bruun, lämpar sig särskilt väl att se närmare på 
hur reformerna kan komma att påverka rättsutvecklingen. Orsaken till detta är att 
Bruuns ”rättsvetenskapliga gärning helhjärtat har ägnats åt nordisk samsyn och inte 
minst att bevara och befästa de starka banden mellan Sverige och Finland” (s. 305–
306). I bidraget – i vilket Bruun sålunda närmast tilldelas rollen som äkta nordist – 
introduceras först de svenska och finska domstolsreformerna. Därefter belyses 
”några aspekter av förhållandet mellan immaterialrätten – främst varumärkesrätten – 
och marknadsföringsrätten i ljuset av de nya domstolsordningarna” (s. 306), såsom 
prejudikatbildningen och kumulationen mellan immaterialrättsliga och marknads-
rättsliga mål. Nordell konkluderar att såväl Finland som Sverige genom reformerna 
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är på rätt väg. Reformerna, genom vilka lagstiftaren har ”skapat en väl balanserad 
kompromiss mellan en äldre, mer offentligrättsligt präglad och en nyare och mer 
marknadsanpassad domstolsordning” (s. 319), har tagits väl emot i bägge länderna.  

 
 

Epilog 
 
Efter att ha läst denna vänbok är man än mer imponerad än tidigare av Niklas Bruun 
och alla de roller han, under sin långa karriär, har spelat på rättsvetenskapens olika 
scener. Under arbetets gång har han bevisligen lyckats lämna ett sådant avtryck hos 
samtida rättsvetare att en festskrift av vänbokens kaliber ges ut i Sverige. Vänboken 
innehåller många intressanta bidrag på en hög akademisk nivå, vilket i sig inte är 
ovanligt för festskrifter. Det som skiljer vänboken från mången annan festskrift är 
dock den värme, uppskattning och aktning som skribenterna via sina bidrag på ett så 
tydligt – och personligt – sätt förmedlar till Niklas. Som läsare och recensent får man 
känslan av att Niklas måste ha gjort väldigt många saker rätt under sin karriär.  

Niklas Bruun, som oförtrutet arbetar vidare, är förvisso en professor som nått 
pensionsåldern, men hans sätt ”[a]tt verka för en akademisk samtalston som präglas 
av öppenhet, saklighet och tolerans inför andras uppfattningar” (förordet s. 6) gör 
honom ung i tanken.  
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