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Förord 
 
Som författare till detta arbete vill jag speciellt tacka Jonas Milton VD på ALMEGA 
och Lars Bäckström jurist på ALMEGA som bistått mig med hjälp och kontakter med 
danska jurister. De danska jurister som bistått mig i min utredning är Helge Werner på 
Dansk Arbetsgivarförening och Niels Overgaard på Dansk Industri, till dessa riktas ett 
särskilt tack.  
 
Vid Luleå Tekniska Universitet har jag haft Pär Sundén som handledare vilket gett mig 
handledning och tips i hur en rapport skall författas. Ett stort tack riktas till Sundén som 
varit en förutsättning för att jag kunnat författa detta arbete. Juris studerande Eddie 
Johansson vid Uppsala universitet erhåller ett särskilt tack för stor hjälp med språklig 
utformning samt korrekturläsning av text.  
 
Ett särskilt tack riktas till alla politiskt/fackligt aktiva som diskuterat den danska 
arbetsmarknadsmodellen och därmed också väckt mitt intresse för hur det ser ut på 
”andra sidan sundet”. 
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Abstract 
 
In Denmark there is basically no employment protection law. The existing law gives the 
employees a minimal protection against unfair dismissals. At the same time the Danish 
people feel safer at the labour market than the Swedish people. This essay compares the 
labour protection in Sweden and Denmark. A certain comparison of other variables at 
the labour market is also investigated in this essay. This essay does not give the 
complete picture of the Danish labour law, instead it should be seen as an introduction 
to the labour law in Denmark and as a comparison between the Swedish and Danish 
labour law with focus on employment protection. I have choosen to investigate the 
private labourmarkets in Denmark and Sweden.   
 

Sammanfattning 
 
I Danmark finns i princip inget anställningsskydd reglerat i lag och den lagstiftning som 
existerar ger arbetstagarna ett minimalt skydd mot uppsägningar. Samtidigt känner sig 
danskarna tryggare på arbetsmarknaden än vad svenskarna gör. Denna uppsats utreder 
hur det danska anställningsskyddet ser ut i jämförelse med det svenska 
anställningsskyddet. En viss jämförelse av andra variabler på arbetsmarknaden har 
också skett. Utredningen utger sig inte för att ge en heltäckande bild av den danska 
lagstiftningen, snarare en introduktion och grov jämförelse mellan den danska 
arbetsmarknaden och den svenska arbetsmarknaden med fokus på anställningsskyddet.  
Jag har i min uppsats valt att fokusera på den privata sektorn på arbetsmarknaden.  
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1. Inledning 
 
Idag diskuteras den danska arbetsmarknadsmodellen ”flexicurity” som till stor del 
bygger på avtal mellan arbetsmarknadens parter. Modellen kännetecknas av låg eller 
nästintill obefintlig lagstiftning, stor rätt för arbetsgivaren att leda och fördela arbetet 
samt en aktiv arbetsmarknadspolitik1. Modellen kan kort beskrivas som en funktion av 
möjligheten att enkelt säga upp en arbetstagare i samspel med generösa 
ersättningssystem2.  
   
Danskarna visar sig i studier3 uppleva en jämförelsevis stor trygghet på 
arbetsmarknaden samtidigt som deras arbetsrättsliga regler i liten utsträckning regleras i 
lag. Den danska ”flexicurity” modellen som av nationalekonomer4 betecknas som en 
kombination av flexibilitet och trygghet verkar kunna göra både näringsliv och fack 
nöjda i Danmark5. EU kommissionen har i sin grönbok6 under våren 2007 
uppmärksammat den danska modellen och uppmanat medlemsländerna till debatt. 
Syftet med debatten är att föra diskussion om huruvida medlemsländerna kan tänka sig 
att gå mot en nationellarbetsmarknadsmodell som liknar ”flexicurity” modellen i 
Danmark. I grund och botten handlar den danska modellen om ett välfungerande 
kollektivavtalssystem som bygger på att parterna, utan att statsmakterna blandar sig i, 
får ansvar över arbetsmarknaden – fullt ut7.  
 
I OECD rapporten Employment Outlook 2004 har OECD gjort analyser kring hur 
tryggheten på arbetsmarknaden i Sverige och Danmark ser ut. Utifrån denna statistik är 
Sverige ett avsevärt tryggare land för en arbetstagare att arbeta i. Arbetstagare har ett 
högre skydd mot att förlora anställningen än i exempelvis Danmark. OECD har även 
undersökt hur såväl tillsvidareanställda som tillfälligt anställda ser på sin egen trygghet 
på arbetsmarknaden. I dessa studier visar det sig tydligt att den upplevda tryggheten på 
arbetsmarknaden är avsevärt större i Danmark än den upplevda tryggheten på 
arbetsmarknaden i Sverige. En arbetstagare i Danmark byter jobb ungefär 6 gånger i 
livet och en motsvarande svensk byter arbete ungefär 5,6 gånger under livet8. Detta är 
en paradox som visar på att den faktiska tryggheten i ett land enligt dessa studier inte är 
avgörande för hur den upplevda tryggheten gestaltar sig.   
 
Mot bakgrund av det ovan anförda finner jag den danska arbetsmarknadsmodellen, 
”flexicurity”, väl värd att studera ur ett rättsligt perspektiv. Inte minst med anledning av 
att man lyckas kombinera en nästintill obefintlig lagstiftning med en hög upplevd 
trygghet på arbetsmarknaden.  
 

                                                 
1 Westerlund, L. Tryggare på andra sidan sundet.  Stockholm: Landsorganisationen, 2006). 
2 Niels Overgaard, ”Dansk arbetsrätt utifrån dansk industri,” intervju av David Svenn maj 2007.  
3 Employment Outlook, OECD 2004. 
4 Olshov, Anders, red. Svenska strukturproblem kontra dansk dynamik. Malmö: Öresundsinstitutet, 2006. 
5 Jan Nygren och Jan Edling, "Fler nya jobb med svagare las och tvåårsgräns för a-kassan", Dagens 
Nyheter debatt,  (19/2-2006). 
6 KOM(2006) 708.
7 Helge Werner, ”Dansk arbetsrätt utifrån dansk arbetsgivarförening”, intervju av David Svenn maj 2007.  
8 Olshov sid 15. 
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2. Syfte 
 
Mitt syfte med undersökningen är att utreda den danska och svenska rättsliga 
regleringen av anställningsskyddet bland tjänstemän och arbetare i privatsektor.  
Tanken med utredningen är att grovt jämföra den rättsliga regleringen avseende 
anställningsskyddet mellan Sverige och Danmark. Förhoppningen är, något järvt 
måhända, att denna utredning kan utgöra underlag för en analys av den svenska 
lagstiftningens förhållande till ett eventuellt ”flexicurity -system” i Sverige.  
 

3. Avgränsning 
 
Jag har i min utredning valt att i huvudsak avgränsa mig till att utreda lagstiftningen för 
privata tjänstemän och privata arbetare i Danmark med fokus på anställningsskyddet. 
Vid utredningen av den svenska rättsliga regleringen har fokus legat på den generella 
svenska arbetslagstiftningen, dock med tillägg av kollektivavtal riktat mot tjänstemän 
och arbetare på privatsektor. 
 

4. Metod 
 
Som utgångspunkt har jag tagit den svenska lagstiftningen om anställningsskydd där 
den svenska regleringen på anställningsskyddets område beskrivits. Ytterligare har jag 
studerat dansk lagstiftning och dansk doktrin. Dessa rättskällor har legat till grund för 
vidare intervjuer med danska jurister. Som komplement till lag och doktrin har 
kollektivavtal studerats såväl i Danmark som i Sverige.  
 
Ytterligare har en jämförande analys genomförts mellan Danmark och Sverige avseende 
begreppet ”skydd för etablerad position” med fokus på anställningsskyddet, utifrån 
Christensens begrepp om normativa grundmönster.9  

                                                 
9 Christensen, Anna. ”Skydd för etablerad position – ett normativt grundmönster”. Tidskriften för 
Rettsvitenskap nr 4/1996 s 522-532 och 543-550. 
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5. Svenska arbetsmarknadsmodellen 
 
1938 enades Svenska Arbetsgivareförbundet (SAF) med Landsorganisationen (LO) om 
ett huvudavtal som skrevs under i Saltsjöbaden och därmed kom att kallas 
Saltsjöbadsavtalet. Avtalet hade till syfte att skapa spelregler på den svenska 
arbetsmarknaden så att det inte skulle finnas skäl för lagstiftaren att inträda och skapa 
regler genom lagstiftning. I Saltsjöbadsavtalet lyfte SAF och LO bland annat in att 
arbetsmarknadens parter skall förhandla sinsemellan på centralnivå när risk för 
stridsåtgärd föreligger. Förhandling på centralnivå skall utgöra en grund för 
arbetsmarknadens parter att rå om arbetsmarknaden själva, utan inblandning av 
lagstiftaren. I och med Saltsjöbadsavtalet lämnade arbetsgivaren ifrån sig möjligheten 
att använda sig av strejkbrytare samtidigt som arbetstagarsidan bland annat lämnade 
ifrån sig möjligheten till sympatiåtgärder mot neutral utomstående10.  
 
Det kanske viktigaste avtalet på Svensk arbetsmarknad kom emellertid långt innan 
Saltsjöbadsavtalet. Redan 1906 enades SAF och LO i den så kallade 
decemberkompromissen som innebar att arbetsgivarna erkände arbetstagarnas 
organiseringsrätt samtidigt som arbetstagarna gav arbetsgivaren full rätt i att leda och 
fördela arbetet. Arbetsgivaren gavs full frihet i att antaga och avskeda arbetstagare.11  
 
Den svenska arbetsmarknaden är indelad i två grupper, arbetare och tjänstemän, som är 
inordnade i tre sektorer, staten, kommunen och privata näringslivet. Dessa tre sektorer 
är på arbetstagarsidan indelade i tre topporganisationer, LO (arbetare), TCO 
(tjänstemän) och SACO (akademiker), motsvarande är arbetsgivarna organiserade i två 
topporganisationer indelade efter de tre sektorerna. Här företräds staten av 
arbetsgivarverket, primär och sekundär kommuner av Sveriges kommuner och landsting 
samt det privata näringslivet av topporganisationen Svenskt Näringsliv12.  
 
Den svenska arbetsrätten är delvis lagreglerad genom exempelvis lagen (1976:580) om 
medbestämmande i arbetslivet13 samt lagen (1982:80) om anställningsskydd14 till detta 
finns även lagar om förbud mot diskriminering i arbetslivet och rätt till semester15.  
 
Med anledning av den höga fackliga organisationsgraden16 i Sverige får de svenska 
kollektivavtalen en stor legitimitet och som en följd härav blir kollektivavtalen i Sverige 
en viktig rättskälla. De svenska kollektivavtalen är av privaträttslig natur och utgår 
således från den fria avtalsfriheten som finns på hela civilrättens område. Enligt 26 och 
27 §§ MBL följer att en arbetstagare som tillhör ett fackförbund, som slutit avtal på en 
arbetsplats, blir bunden av avtalet. Emellertid skall här tilläggas att kollektivavtal som i 
och för sig inte binder oorganiserade arbetstagare ändå kan bli tillämpligt på 
arbetstagarna på grund av kollektivavtalets normerande verkan. Principiellt viktigt är att 
slå fast att de svenska kollektivavtalen inte har någon generell allmängiltig rättsverkan 

                                                 
10 Stig Hadenius, ”Svensk politisk historia”( Stockholm: Hjalmarsson och Högberg Bokförlag, 2003). 
11 T. Sigeman i F. Schmidt m.fl., Löntagarrätt, rev.uppl.1994, 1kap, s 23. 
12 H. Göransson i F. Schmidt m.fl., Facklig arbetsrätt, rev uppl 1997, 2 kap.   
13 Framöver kallad MBL. 
14 Framöver kallad LAS. 
15 Se angående diskrimineringslagstiftning exempelvis lag (1999:132) om förbud mot diskriminering i 
arbetslivet på grund av funktionshinder. Se även semesterlagen (1997:480).  
16 ULF, Statistiska centralbyrån (2006). 
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som kan binda en hel bransch eller grupp av människor, såtillvida dessa inte valt att 
sluta avtal17.  
 
De arbetsrättsliga lagarna kompletteras av ett a-kassesystem som garanterar ett 
inkomstbortfall för den som varit medlem i en arbetslöshetskassa. En a-kassa är i 
Sverige en egen association till vilken arbetstagaren själv väljer huruvida han eller hon 
vill tillhöra. A-kassorna har dessutom en förvaltningsrättslig funktion genom att 
tillstyrka eller avslå skattemedel.  

 

5.1 Allmänt om Svensk arbetsrättslig lagstiftning 
 
Den svenska arbetsrätten består av två delar, dels lagar antagna av riksdagen, dels 
regelsystem skapade av parterna själva18. På senare tid har EG-rättslig lagstiftning gjort 
inträde i den arbetsrättsliga regleringen. I Sverige har lagstiftaren, i och med att 
kollektivavtalen på svensk arbetsmarknad är av privaträttslig karaktär, valt att lyfta in 
minimilagstiftning från EG-rätt i nationell lagstiftning. I och med att kollektivavtalen i 
Sverige inte allmängiltigförklaras måste lagstiftaren uppfylla implementeringskraven i 
lagstiftning, istället för att låta parterna reglera EG-rätten via kollektivavtal.   
 
De lagar som är antagna av riksdagen finner företräde framför såväl kollektivavtal som 
det enskilda anställningsavtalet. En förutsättning härför är att lagstiftningen inte är 
dispositiv till sin karaktär. 
 
De svenska rättskällorna i arbetsrättslig lagstiftning är följande:  
 
1. Lagstiftning 
2. Kollektivavtal 
3. Tjänstereglemente  
4. Personliga avtal 
 
Dessa ovan uppräknade rättskällor kan kompletteras med domstolspraxis och 
avtalssedvana. Med sedvana kan åsyftas den ibland förekommande skrivningen om god 
sed på arbetsmarknaden som kan vara avgörande vid arbetsrättslig tvist19.  
 
Kollektivavtal i Sverige skall alltid vara skriftliga för att ha kollektivavtalsstatus, 
däremot måste inte ett anställningsavtal vara skriftligt.20 Ett anställningsavtal kan 
således mycket väl vara muntligt men skall i och för sig kompletteras enligt 6 c § LAS 
med en ensidig information från arbetsgivaren till arbetstagaren. Denna 
informationsklausul har sin grund i artikel 136 i EG-fördraget21 och har ingenting att 
göra med anställningsavtalet som kan slutas såväl muntligt som skriftligt.  
 
När en rättstvist mellan kollektivavtalsparter uppstår skall arbetsdomstolen eller 
skiljenämnden avgöra tvisten genom att tolka kollektivavtalet. Vid 
kollektivavtalstolkning gäller att försöka finna en gemensam partsvilja. Domstolens 

                                                 
17 R. Eklund i F. Schmidt m.fl., Facklig arbetsrätt, rev uppl. 1997, 9 kap.   
18 Här avses kollektivavtal och andra avtal mellan parterna.  
19 T. Sigeman i F. Schmidt m.fl., Löntagarrätt, rev.uppl.1994, 1kap. 
20 Jfr Lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet  23 § med T.Sigeman i F.Schmidt m.fl., 
Löntagarrätt , rev.uppl. 1994, 1kap sid 11.   
21 B. Nyström., Eu och arbetsrätten, uppl. 3:4. 2002.  
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uppgift vid bedömning av partsviljan är att försöka utröna parternas gemensamma 
avsikt med avtalet. Finner inte rätten den gemensamma partsviljan, blir i praktiken en 
rent språklig tolkning aktuell, med ordalydelsen som utgångspunkt.  
 
Till detta får sammanfogas regeln om att den som initierat en klausul i ett kollektivavtal 
bär ansvaret för att motparten har förstått klausulen på samma sätt som den som initierat 
den, den så kallade oklarhetsregeln.22 Vidare finns dolusregeln som vid 
kollektivavtalstolkning får bäring då endera avtalspart varit medveten om 
medkontrahentens avvikande uppfattning kring en avtalsklausul, men underlåtit att ta 
medkontrahenten ur dennes villfarelse23.  
 
Lagen om anställningsskydd är till stor del dispositiv såväl som semidispositiv24. Detta 
ger en stor möjlighet för avtalsparterna på lokal och centralnivå att genom avtal frångå 
lagens ordalydelse. Det verkar dock enligt rättspraxis som det skydd som en 
arbetstagare åtnjuter enligt LAS inte otillbörligt kan urholkas genom avtal mellan 
parterna.25Denna möjlighet att avtala verkar ha en bortre gräns som i rättspraxis stadgas, 
genom att avtalen har som uppgift att skapa en ökad flexibilitet och branschanpassning, 
för de områden som har behov av det. Dock får detta inte leda till någon otillbörlig 
urholkning av tanken med lagen. Det sagda torde således innebära att det är möjligt att 
på snäva områden branschvis göra avsteg från LAS men att det icke är möjligt att 
generellt tillämpa kollektivavtal för att göra avsteg från LAS i annan mån än där avtalen 
blir mer förmånliga än lagen.  
 
Kritik mot denna praxis har riktats från bland annat Lunning som menar att det visst 
finns en dispositivitet i lagen som AD inte tar hänsyn till. Exempelvis anser Lunning att 
det har funnits ett antal kollektivavtal där parterna bland annat avtalat bort 
företrädesrätten till återanställning. Sådana avtal torde enligt Lunning utgöra bevis för 
att lagstiftaren tänkt sig en annan utgång än vad AD dömt. Oavsett Lunnings kritik torde 
AD:s dom utgöra normen för hur dispositiviteten i LAS skall tolkas26.  

 

5.2 Svenska anställningsformer 
 
I Sverige är huvudregeln, enligt lagen om anställningsskydds 4 §, att ett 
anställningsavtal gäller tillsvidare. Det föreligger dock vissa möjligheter att frångå 
huvudregeln genom att tillämpa de i lag föreskrivna anställningsformerna som inte är 
tillsvidareanställningar.  
 
De tillåtna visstidsanställningarna är från och med 1 juli 2007; allmän 
visstidsanställning som innebär att en persons anställning som varat mer än 24 månader 
under en period av 5 år övergår i en tillsvidareanställning27, vikariatsanställning för 
arbetstagare som varit anställd som vikarie i mer än två år övergår till 
tillsvidareanställning. Utöver dessa ovan uppräknade anställningar finns möjlighet till 
säsongsanställning som utgår från årstid dvs. en säsong, som kan vara exempelvis vinter 
eller sommar. För den som fyllt 67 år finns en möjlighet till särskild visstidsanställning. 

                                                 
22 K.Källström i F. Schmidt m.fl., 1994, Löntagarrätt, rev.uppl.1994, 6 kap, sid 187-188.  
23 B.Lehrberg., Avtalstolkning, uppl. 3. 2003, kap 2 sid 45 samt AD 2002:28.   
24 LAS 2 § 3 st.  
25 AD 1995 nr 108, AD 1996 nr 20. 
26 Lunning L., ”Arbetsdomstolen och dispositiviteten” i JT 1995-96 s 430 ff. Jfr AD 1996 nr 114. 
27 Prop 2006/07:111. 
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Anledningen till att man infört denna särskilda visstidsanställning är för att de personer 
som uppnått lagstadgad pensionsålder och vill stanna kvar i arbetslivet ska erbjudas 
denna möjlighet. I propositionen argumenterades det från en remissinstans att en 
särbehandling av ett kollektiv på grund av ålder skulle strida mot EG-rätten. Detta 
bestreds från lagstiftaren med hänvisning till EG-rättslig praxis.28 Bestämmelsen skall 
således inte strida mot EG-rätten.29  

 

5.3. Uppsägning av arbetare och tjänstemän i Sverige 
 
Lagen om anställningsskydd är till sin karaktär en social skyddslagstiftning som skall 
trygga arbetstagaren rätten till sin anställning. Detta åstadkoms genom en omfattande 
reglering i lag följt av bestämmelser i kollektivavtal.  
 
Det svenska anställningsskyddet är generellt för samtliga sektorer på arbetsmarknaden 
och regleras huvudsakligen i LAS utifrån reglerna om saklig grund för uppsägning samt 
turordningsregler vid uppsägning.30  
 
I lagen om anställningsskydd krävs enligt dess 7 § att en uppsägning av arbetstagaren 
kan ske utifrån sakliga skäl som grundas på antingen personliga omständigheter eller 
arbetsbrist. Generellt sett måste arbetsgivaren åberopa godtagbara skäl för att 
arbetsgivaren ska kunna säga upp arbetstagaren. Om inte arbetsgivaren kan påvisa en 
saklig grund för uppsägningen kommer uppsägningen att ses som ogiltig och då blir 
arbetsgivaren skadeståndsskyldig enligt 38-39 §§ LAS. Skadeståndsbeloppen kan uppgå 
till maximalt 32 månadslöner utan hänsyn taget till eventuella särskilda regler för äldre 
arbetstagare.31 Vid osaklig uppsägning kan arbetstagarens uppsägning ogiltigförklaras 
och arbetstagaren kan få rätt att kvarstå i anställningen.32 Om arbetsgivaren inte 
återinsätter arbetstagaren i tjänsten har arbetstagaren rätt till skadestånd på grund av 
detta från arbetsgivaren. I praktiken kan arbetsgivarens förfarande liknas vid en sorts 
expropriation, genom att arbetsgivaren ”köper ut” arbetstagaren med ett i lagen bestämt 
antal månadslöner. Under själva uppsägningstiden har arbetstagaren en skyldighet att 
för att erhålla uppsägningslön stå till arbetsgivarens förfogande. En arbetsgivare som 
råkar ut för en oförutsedd händelse, s.k. force majeure är, oavsett möjlighet för 
arbetstagaren att arbeta, skyldig att till arbetstagaren utge lön.     
 
Kravet på saklig grund för uppsägning kompletteras av särskild lagstiftning33 eller av 
allmänna arbetsrättsliga grundsatser om exempelvis god sed på arbetsmarknaden. Även 
diskrimineringslagarna kan få bäring vid bedömning av huruvida saklig grund för 
uppsägning har förekommit.  
 
Ett tydligt exempel på när saklig grund för uppsägning inte föreligger är när en person 
enligt lag om totalförsvarsplikt är inkallad för tjänstgöring. I lagens 9 kap 1§ klargörs att 

                                                 
28  C-144/04 Werner Mangold mot Rüdiger Helm. 
29 Prop. 2005/06:185 sid 49. 
30 LAS 7 och 22 §§ 
31 Särskilda beräkningsregler för skadestånd på grund av ålder upphör efter den 1 juli 2007 se sid 40 i 
prop 2006/07:111.  
32 34 § LAS 
33 Exempelvis saklig grund för uppsägning av obehöriglärare enligt skollagen (1985:1100).  
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en person som är kallad enligt denna lag inte kan bli av med sin anställning.34 Det 
innebär att en totalförsvarspliktig i Sverige åtnjuter ett mycket starkt anställningsskydd.  
 
Saklig grund för uppsägning kan föreligga vid sjukdom om arbetstagaren inte kan utföra 
något arbete av betydelse. En saklig grund för uppsägning på grund av sjukdom är 
egentligen en undantagsregel som enligt rättspraxis skall användas mycket restriktivt.35  
Arbetsgivaren har ett omplaceringsansvar samt rehabiliteringsansvar som först skall 
aktualiseras innan arbetsgivaren kan säga upp arbetstagaren. Detta innebär att 
arbetsgivaren skall inom sin verksamhet försöka hitta ett arbete som rimligen bättre 
skulle kunna klaras av den sjuke arbetstagaren. Först när dessa försök har gjorts kan 
arbetsgivaren bringa anställningen till upphörande.36  
 
I princip kan uppsägning på grund av sjukdom inte ske i Sverige, såtillvida 
arbetstagaren inte är så pass sjuk att arbetstagaren inte kan utföra något arbete av 
betydelse. En arbetstagare i Sverige som blir sjuk har rätt till sjuklön från arbetsgivaren 
under de första 14 dagarna som personen är sjuk. Arbetstagaren skall på uppdrag av 
försäkringskassan styrka sin sjukdom med sjukintyg efter sju dagars sjukdom. En 
arbetstagare som ådragit sig sin sjukdom vid uppsåtligt brott som han/hon dömts för 
eller medvetet eller av grov vårdslöshet lämnat oriktiga eller vilseledande uppgifter 
angående något förhållande som är av betydelse för rätten till sjuklön mister sin 
rättighet därtill.37  
 
Saklig grund för uppsägning kan sägas grunda sig på en uppsättning normer som måste 
iakttas för att rätten skall anse uppsägningen som giltig. Det finns fyra stycken 
huvudsakliga normer som måste beaktas för att saklig grund ska föreligga. För det 
första skall arbetsgivaren ha uppgivit skäl till uppsägningen. Något tvång att uppge det 
korrekta skälet föreligger dock inte. Arbetsgivaren kan mycket väl exempelvis uppge 
misskötsamhet som skäl samtidigt som det egentliga skälet kanske är personliga 
motsättningar. Däremot kan förekomsten av exempelvis personliga motsättningar 
påverka rättens helhetsbedömning.  Skälen måste vara objektivt godtagbara. Att skälen 
är objektivt godtagbara innebär att skälen måste ha relevans för anställningen. En 
arbetsgivare som uppger ett icke godtagbart skäl riskerar att uppsägningen av 
arbetstagaren blir ogiltigförklarad, även om det i övrigt förelegat starka skäl till att 
upplösa anställningen. Skälen kan underkastas rättslig prövning, vilket innebär att 
arbetsgivaren således måste kunna visa att skälen verkligen föreligger och inte grundar 
sig på lösa rykten eller obekräftade antaganden. Slutligen krävs för uppsägning av 
personliga skäl att en intresseavvägning skall göras av domstolen/skiljenämnden. 
Arbetsgivarens intresse av att upplösa anställningen skall vägas mot arbetstagarens 
intresse av att behålla anställningen. I doktrin hävdas att intresseavvägningen i 
praktiken inte genomförs i annat än undantagsfall. Vid dessa undantagsfall beaktas i 
huvudsak individuella faktorer såsom familjeförhållanden och sociala problem.38  
 
Vid de fall uppsägning sker på grund av arbetsbrist skall arbetsgivaren upprätta 
turordningslistor som ska ligga till grund för i vilken ordning arbetstagarna måste lämna 
sin anställning. Turordningen får sin grund utifrån 22 § LAS och innebär att den som 
har lägst antal anställningsår först får lämna arbetet. Detta följs sedan av 25 § LAS som 

                                                 
34 Lag (1994:1809) om totalförsvarsplikt. 
35 AD 1978 nr 139. 
36 T. Sigeman i F. Schmidt m.fl., Löntagarrätt, rev.uppl.1994,2 kap, sid 188. 
37 Lag (1991:1047) om sjuklön. 
38 K. Källström i F.Schmidt m.fl., Löntagarrätt, rev.uppl. 1994, 6 kap sid 190-191.  
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stadgar att den arbetstagare som sagts upp på grund av arbetsbrist har företrädesrätt till 
återanställning.39  
 
Uppsägningstiderna i Sverige varierar beroende på hur länge arbetstagaren varit anställd 
hos arbetsgivaren. Den kortaste uppsägningstiden är en månad om arbetstagaren varit 
anställd kortare än två år. Följt av två månader om den sammanlagda anställningstiden 
är minst två och men kortare än fyra år. Tre månader om man varit anställd minst fyra år 
men kortare än sex år. Fyra månader om man varit anställd minst sex år men kortare än 
8 år. Fem månader, om den sammanlagda anställningstiden är minst åtta år men kortare 
än tio år. Slutligen har man rätt till sex månader om den sammanlagda anställningstiden 
är minst tio år. Viktigt att beakta är att uppsägningstider inte sällan regleras i 
kollektivavtal och att dessa kan avvika från lagen. I och med att 11 § LAS är 
semidispositiv40 kan parterna genom kollektivavtal på centralnivå avtala om 
uppsägningstider.41   
 
Den svenska lagen om anställningsskydd skyddar arbetstagarna genom att arbetstagarna 
får tillgodoräkna sig sin arbetstid även om arbetstagarna byter arbetsgivare genom att gå 
till en annan verksamhet, förutsatt att denna verksamhet ligger i samma koncern.42 
Arbetstagarna skyddas i Sverige även vid företagsöverlåtelser som en funktion av EG-
rätten vilket resulterat i en slags EG-spärr intagen i LAS.43

 
Skyddet för föräldrar som får barn regleras dels, utifrån mammans rätt till 7 veckors 
ledighet innan barnet fötts och 7 veckor efter att barnet har fötts varav två veckor är 
obligatorisk, dels den generella föräldraledigheten som gäller fram tills barnet blivit 18 
månader. Enligt föräldraledighetslagen (1995:584) 17 § skall en uppsägning som 
grundar sig enbart på skäl som har samband med föräldraledigheten ogiltigförklaras om 
arbetstagaren begär det.44  
 
En anställning som upphör enligt lagen om anställningsskydd måste från arbetsgivaren, 
om det är fråga om avsked, ske skriftligt. Det finns möjligheter att säga upp en 
arbetstagare muntligt och sedan bekräfta uppsägningen skriftligt om bekräftelsen sker 
utan dröjsmål, det vill säga inom någon dag. Detta gäller dock inte inom den statliga 
sektorn där en uppsägning som inte är skriftlig är utan verkan. Denna skriftliga 
uppsägning skall lämnas till arbetstagaren personligen. Om det inte är skäligt att kräva 
att arbetsgivaren skall lämna meddelandet till arbetstagaren personligen, kan 
arbetsgivaren skicka beskedet i rekommenderat brev till arbetstagarens senast kända 
adress.45

 
Slutligen finns det ingen lagreglering i svensk lagstiftning som ålägger arbetsgivaren 
skyldighet att till arbetstagaren utge ett arbetsintyg. Däremot finns möjligheter i 9 § 
LAS att på arbetstagarens begäran få en skriftlig upplysning om vad som åberopas som 
grund för uppsägningen.  
 

                                                 
39 Lag (1982:80) om anställningsskydd. 
40 Lag (1982:80) om anställningsskydd  2§. 
41 Lag (1982:80) om anställningsskydd  11 §.  
42 Lag (1982:80) om anställningsskydds 3 §.  
43 Lag (1982:80) om anställningsskydd 6b § samt B.Nyström., EU och arbetsrätten, uppl. 3:4.kap 13, sid. 
255.  
44 Lag (2006:442) i 17 §, föräldraledighetslagen (1995:584). 
45 Se K.Källström i F. Schmidt m.fl., Löntagarrätt, rev.upp.1994, 6 kap sid. 182 ff.  
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5.4 Svensk ersättning vid arbetslöshet utifrån regler gällande 1 
juli 2007 
 
Från den 1 juli 2007 kommer nya regler att gälla i det svenska a-kassesystemet. 
Innebörden av de nya reglerna som kommer att gälla är bland annat att den högsta 
dagpenningen blir 680 kronor per dag. Arbetsvillkoret för att kvalificera sig till a-kassa 
blir 80 timmar istället för 70 timmar i månaden. Den inkomst som ska ligga till grund 
för beräkning av dagpenningen uppgår till 12 månader.  
 
Om en arbetslös erhåller ett arbete och lyckas återkvalificera sig till a-kassan får 
arbetstagaren 65 procent av den gamla dagpenninggrundande inkomsten eller 80 % av 
den dagpenninggrundande inkomsten beräknat på det senaste arbetet.  
 
Den som blir arbetslös i Sverige kommer att ha en inkomstbortfallskompensation på 80 
% de första 200 dagarna för att sedan mellan dag 201-300 erhålla 70 % och sedan dag 
301 erhålla 65 %.  Taken för ersättningarna är vid 70 % ersättning 21 371 och vid 65 % 
23 015 kr. För de som har barn under 18 år kommer ersättningen mellan dag 301-450 att 
vara 70 %. Rätten till a-kassa upphör efter 300 dagar för den som inte har barn under 18 
år, för den med barn under 18 år förlängs perioden med 150 dagar till 450 dagar.  
 
Efter den 1 juli 2007 kommer möjligheten till att förlänga ersättningsperioder att 
försvinna. Endast den som återkvalificerar sig genom att uppfylla arbetsvillkoret kan få 
en ny a-kasseperiod46.  
 

 

5.5 Aktiv arbetsmarknadspolitik i Sverige 
 
Den svenska arbetsmarknadspolitiken utgår från förordningen 2000:68 som klargör att 
arbetsmarknadsstyrelsen (AMS) är ansvarig för arbetsmarknadspolitiken. AMS 
huvuduppgift är att effektivt sammanföra den som söker arbete med den som söker 
arbetskraft. Detta sker genom att AMS bland annat främjar sysselsättning och 
kompetensutveckling för arbetslösa personer, för att skapa en effektiv och flexibel 
arbetsmarknad. I uppgiften ligger också att underlätta för personer med svag ställning 
på arbetsmarknaden att få arbete och förhindra utslagning. I 3 § ryms en skrivning om 
att AMS ska motverka långa tider utan reguljärt arbete samt en skrivning om att öka 
jämställdheten.  
 
I förordningens 4 § föreskrivs att verksamheten skall utformas på ett sådant sätt att den 
”enskildes möjligheter att få eller behålla ett reguljärt arbete så nära som möjligt 
ansluter till hans eller hennes förutsättningar och önskemål”. I förordningen stadgas 
också att verksamheten inte får snedvrida konkurrensen eller riskera att tränga undan 
reguljära arbeten. 
 
Den arbetsmarknadspolitiska verksamheten skall i Sverige drivas genom ett antal olika 
insatser. Dessa är; platsförmedlingar, vägledning, arbetsmarknadspolitiska program, 
arbetsplatsintroduktion, arbetsinriktad rehabilitering, verksamhet för unga med 
funktionshinder och vissa andra anställningsfrämjande åtgärder.  
                                                 
46 Akademikernas Erkända Arbetslöshetskassa., [WWW document]. URL 
http://www.aea.se/forsakringsregler_2007.aspx. 

http://www.aea.se/forsakringsregler_2007.aspx
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Den offentliga arbetsförmedlingen skall upprätta en handlingsplan för den 
arbetssökande där dennes skyldigheter och planerade aktiviteter anges. På 
platsförmedlingen skall den enskilde få information och erbjudanden om lediga arbeten 
samtidigt som arbetsgivaren får hjälp med att finna lämpliga arbetssökande till lediga 
platser. AMS erbjuder även en form av vägledning som innebär att den arbetssökande 
ska få stöd och information för att kunna göra ett övervägt val av såväl arbete som 
utbildning. Om en arbetssökande inte får ett reguljärt arbete kan den arbetssökande ingå 
i ett arbetsmarknadspolitiskt program som syftar till att den arbetssökande ska få eller 
behålla ett reguljärt arbete.  
 
Arbetsförmedling har enligt 16 § en skyldighet att underrätta arbetslöshetskassan om 
den arbetssökande avvisar ett lämpligt arbete eller ett arbetsmarknadspolitiskt program, 
eller på annat sätt genom sitt uppträdande ”uppenbarligen vållar att en anställning eller 
deltagande i ett program inte kommer till stånd”. En arbetssökande kan även mista sin 
rätt till arbetslöshetsersättning om han/hon uppträder på sådant sätt att det finns 
anledning för den offentliga arbetsförmedlingen att förmoda att sökande inte vill eller 
kan antaga något som helst arbete. En arbetssökande som frivilligt eller utan godtagbar 
anledning lämnat en anställning eller blivit avskedad på grund av otillbörligt uppförande 
och där arbetslöshetskassan inte på annat sätt kan antas ha fått kännedom om detta, skall 
arbetsförmedlingen rapportera händelsen till arbetslöshetskassan.  
 
I förordningen stadgas även att AMS skall bedriva sin verksamhet i samverkan med 
arbetsmarknadens parter och andra aktörer på arbetsmarknaden.47  
 

 

5.6 Reglering av anställningsskydd i Svenskt kollektivavtal 
 
Då den svenska arbetsrätten utöver lagstiftning regleras genom kollektivavtal har jag;  
 
– valt att studera två avtal på arbetsmarknaden. Det ena avtalet rör arbetareområdet och 
gäller mellan parterna ALMEGA och fastighetsanställdas förbund samt SEKO. Det 
andra avtalet gäller mellan ALMEGA och HTF samt ledarna.  
 
– I ”arbetareavtalet” framöver kallat ”serviceavtalet” finns en inskränkning i 
möjligheten till tidsbegränsad anställning där mom. 3 p.3 klargör att anställningsavtal 
för viss tid får avtalas, dock med begränsningen om högst sex månader under två år om 
det föranleds av tillfällig arbetsanhopning. Detta kan jämföras med LAS regler. Vad 
gäller uppsägningar följer avtalet LAS för såväl arbetstagare som arbetsgivare.48  
 
I kollektivavtalet är intaget att arbetsgivaren kan av arbetstagaren begära bestyrkande 
om nedsättning av arbetsförmågan med läkarintyg från tidigare dag än den i lagen 
reglerade tiden om sju dagar. I tjänstemannaavtalet regleras tydligt att en tjänsteman 
som blivit sjuk ska lämna en skriftlig försäkran om att han/hon varit sjuk och i vilken 
omfattning han/hon ej kunnat arbeta. Om arbetsgivaren så begär skall den sjuka 
arbetstagaren styrka sin sjukdom genom ett läkarintyg. Tjänstemannen skall alltid styrka 
sin sjukdom genom läkarintyg från och med den åttondesjukdagen.   

                                                 
47 Förordning (2000:68) om arbetsmarknadspolitiken. 
48 Serviceentreprenadavtalet mellan Almega, Fastighetsanställdas förbund och SEKO. 
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I tjänstemannaavtalet ges möjlighet att ingå anställning på liknande grunder som i LAS. 
Uppsägningarna skiljer sig dock från 11 § LAS då arbetstagaren enligt 
tjänstemannaavtalet har en uppsägningstid som varierar från 1 månad om arbetstagaren 
varit anställd i mindre än två år till 3 månader om arbetstagaren varit anställd mer än sex 
år. Uppsägningstiderna för arbetsgivaren skiljer sig från LAS mestadels i och med att 
uppsägningstiden mellan 6 mån-6 år beräknas i en skala. Det vill säga, en arbetstagare 
som ej fyllt 25 har en månads uppsägningstid samtidigt som den som fyllt 45 har 
sexmånaders uppsägningstid för samma tids arbete.49 Taket för uppsägningstid är dock 
alltid enligt avtalet 6 månader.50  
 

                                                 
49 Intressant hur avtalsregleringen blir efter beslut om proposition 2006/07:111 
50 Tjänstemannaavtalet mellan Almega, HTF och Ledarna. 
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6. Beskrivning av den danska arbetsmarknadsmodellen 

 

6.1 Danska arbetsmarknadsmodellen.  
  
Den danska arbetsmarknadsmodellen brukar beskrivas utifrån liknelsen med den 
gyllene triangeln. I Danmark har man en tredelad modell som utgår från en aktiv 
arbetsmarknadspolitik (I), generös ersättning vid arbetslöshet (II) och en flexibel 
arbetsrätt som i hög grad utgår från kollektivavtal istället för lag (III). Framgången för 
den danska arbetsmarknaden handlar till stor del om en god och välfungerande dialog 
mellan arbetsmarknadens parter. En dialog som leder till att parterna gemensamt tar 
ansvar för arbetsmarknaden och finner lösningar på de problem som en föränderlig 
arbetsmarknad ständigt möter. Förutsättningen för att denna modell ska fungera är att 
styrkeförhållandena på arbetsmarknaden behålls genom att lagstiftaren inte inskränker 
parternas rätt att komma med initiativ om hur arbetsmarknaden skall ordnas. I Danmark 
är arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbetet samt fritt antaga och avskeda 
arbetstagare inte inskränkt genom lagstiftning.51

 
Figur 1. Den danska arbetsmarknadsmodellen: flexicurity52

 

 

Flexibel  
arbetsrätt 
(III) 

Hög ersättning vid  
Arbetslöshet (II) 

Välfungerande avtals och 
förhandlingssystem  

Aktiv arbetsmarknadspolitik (I) 

 

6.2 Dansk arbetsmarknad  
 
1899 kom Dansk Arbetsgivarförening och Danska LO fram till gemensamma 
”spelregler” för att hantera konflikter på arbetsmarknaden. Dessa spelregler reglerades i 
Septemberforlig som kan motsvara det svenska Saltsjöbadsavtalet. Septemberforlig 
reglerar att parterna ska förhandla med varandra för att på det sättet finna lösningar på 
konflikter som kan uppstå. I och med detta så erkände också dansk arbetsgivarförening 

                                                 
51 Helge Werner, Dansk Arbetsgivarförening. 
52 L. Westerlund., Tryggare på andra sidan sundet. 2006.  
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arbetarnas organisationsrätt samtidigt arbetsgivaren gavs full rätt att leda och fördela 
arbetet.  
 
Denna danska ordning innebär att statsmakterna nästan aldrig griper in genom 
lagstiftning. Det förhållandet att lagstiftaren ger parterna full frihet att utforma 
spelreglerna på arbetsmarknaden är någonting som inte minst har avspelat sig under en 
lång tid genom att ingen arbetslagstiftning i princip har tillkommit. Det är först på 
senare tid, efter 1972, med det danska inträdet i EG som lagstiftning har tillkommit. Då 
danska kollektivavtal på samma sätt som dem svenska är av privaträttslig karaktär har 
dessa således inte en allmängiltig rättsverkan.53 Då kollektivavtalen inte 
allmängiltigförklaras måste staten gripa in och lagstifta för att uppfylla 
implementeringskraven från EU. Detta har föranlett en stark tillkomst av lagstiftning 
som bygger på EG- rätten. Även om antalet lagar kraftig har ökat, regleras fortfarande 
den danska arbetsmarknaden primärt av avtal och sekundärt av lag. Viktigt är dock att 
de lagar som finns ger en minimistandard för respektive branschområde och att det 
alltid finns möjlighet att bygga på lagen med avtal som är bättre för arbetstagaren.  
 
Den danska arbetsmarknaden är grovt uppdelad i två delar. Dels är det funktionärer och 
dels är det arbetare. Denna uppdelning sker utifrån att det för gruppen funktionärer finns 
lagstiftning medan det för den andra gruppen inte existerar någon lagstiftning.  
Kännetecknande för vilken grupp arbetstagaren tillhör är främst beroende på hur lönen 
betalas ut. En funktionär har rätt till månadslön och därmed har funktionären också rätt 
till full lön under en sjukdomsperiod. En arbetare har traditionellt sett inte haft rätt till 
lön under sjukdomstiden men har på senare tid erhållit denna möjlighet.  
 
I grunden tillkom funktionärslagen för att de privata tjänstemän som inte tidigare hade 
haft någon rättslig reglering av arbetsförhållandet ansågs behöva något sorts skydd. 
Därför valde man att stifta en lag för denna speciella grupp. Viktigt är dock att den stora 
gruppen arbetstagare på arbetsmarknaden (ca 700 000) inte överhuvudtaget har något 
lagskydd avseende anställningsskydd. Denna grupp hänvisas rakt av till 
arbetsmarknadens parter. Värt att notera kan vara att gruppen arbetare traditionellt sett 
har haft en genomsnittsinkomst som är högre än den lagreglerade gruppen 
funktionärer.54 Detta har motiverats med att en funktionär har en säkrare anställning än 
en arbetare och därför skall arbetaren erhålla en högre lön . Överlag så är reglerna i 
kollektivavtalen oftast mer fördelaktiga än lagreglerna. Man kan generellt säga att den 
riskpremie som en arbetare erhållit genom högre lön, visserligen behållits, men 
risksituationen har blivit avsevärt mycket bättre. Idag har exempelvis även en arbetare 
rätt till lön under sjukdom i enlighet med gällande regler.55  

                                                 
53 Edström, Ö., ” Involment of Employees in Private Enterprises in Four Nordic Countries”.   
54 Helge Werner Dansk arbetsgivarförening. 
55 Niels Overgaard, Dansk industri. 
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6.3 Flexibel arbetsrätt 

 

6.3.1 Allmänt om dansk arbetsrättslig lagstiftning  
 
Dansk arbetsrätt består av dels lag och därmed jämförliga regler, följt av parternas egna 
avtal i kombination med vissa utfyllande regler från bland annat den allmänna 
avtalsrätten.56  
 
Således innebär det att där det inte finns lagstiftning som löser ett arbetsrättsligt 
problem får ledning sökas ur avtal som kan tillämpas på området. Vad gäller det 
enskilda anställningsavtalet är arbetsgivaren tvungen att bekräfta alla viktiga villkor 
rörande anställningen skriftligt. Detta leder till att det nästan alltid finns ett skriftligt 
avtalsbevis.57

 
I de situationer ett avtal inte är tydligt, tillämpas allmänna avtalstolkningsprinciper där 
utgångspunkten skall tas från parternas vilja alternativt textens ordalydelse. Eventuella 
standardavtal skall tolkas inskränkande.58

 
I Danmark är det tillåtet med såväl muntliga som skriftliga anställningsavtal. Problem 
kan dock uppstå när en partsvilja vid muntligt avtal inte kan urskiljas. Då återstår istället 
att försöka identifiera ett eventuellt tyst accepterande, dvs. tolka in att det föreligger ett 
avtal. Exempel på hur man gör detta är att se till vilken relation parterna har, om det kan 
härledas en avtalsrelation eller om någon uttryckt ett villkor som inte åtföljts av en 
invändning från den andra parten.59

 
Om en arbetsgivare har medgivit vissa förmåner till en arbetstagare som ingår i 
lagstiftning, men lagstiftningen inte är formellt tillämpar på arbetstagaren, verkar det 
som att arbetstagaren därmed ändå har rätt att tillgodoräkna sig hela lagens förmåner i 
framtiden. Exempelviskan sägas att om en arbetstagare får sjuklön av arbetsgivaren och 
detta bland annat ingår i funktionärsloven kan arbetsgivaren bli skyldig att tillämpa 
funktionärsloven även om lagen formellt inte är tillämpbar på arbetstagaren.60 Det 
uppstår således en skyldighet att tillämpa hela lagen även om bara delar har tillämpats 
tidigare.  
 
Eventuella utfyllande rättsnormer, dvs. andra normer än de som normalt tillämpas, 
måste den åberopande parten se till att ha klargjort för motparten så att denne förstår 
vad som åberopas. Risken för att inte ha tydliggjort ordentligt för motparten faller på 
den som åberopar ett tillägg.61  

                                                 
56 Ole Hasselbalch, Arbejdsret (Köpenhamn: Jurist-og ekonomförbundets Förlag.2005). 
57 Ansaettelsebevis loven  (sid 122 Hasselbalch). 
58 U 2003/1597 VL. 
59 Hasselbalch, sid 123, U 1959/188 SH-SHT 1958/168. 
60 Hasselbalch s.124/ U 1977/103. 
61 Hasselbalch sid 125. 
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Sammanfattningsvis kan sägas att i Danmark prioriteras rättskällorna enligt nedan; 62  
 

1. Tvingande lagbestämmelser 
2. Klara partsavtal 
3. Konkreta regler för tolkning av avtal utifrån partsviljan och ordalydelse.  
4. Allmänna utfyllnadsregler 
a) De i verksamheten gällande kollektiva överenskommelser 
b) Utfyllande lagregler 
c) Sedvana i övrigt, däribland laganalogier från andra lagar.  

 

                                                 
62 Hasselbalch s.128. 
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6.4. Uppsägning av arbetstagare i Danmark 

 

6.4.1 Inledning 
 
På den danska arbetsmarknaden existerar inte direkt några generella regler för hur 
arbetsförhållanden såsom bland annat anställningsskyddet ska hanteras. För att finna 
lösningar bör respektive grupp granskas var för sig.  
 
Därmed kommer en genomgång av de stora gruppernas olika regler på den danska 
arbetsmarknaden härmed att göras. Inledningsvis sker en genomgång av begreppet 
saklig grund för uppsägning i den danska arbetsrättsliga lagstiftningen.  
 
För saklig grund för uppsägning krävs i Danmark att: 
 

1) Den part som åberopar uppsägning kan bevisa att uppsägningen grundar 
sig på objektiva skäl och uppsägningen är beroende av dessa skäl. 
 
2) Någon utav parterna är skyldig till att det utvecklat sig en situation som 
nödvändiggör ett avsked. 
 
3) Arbetstagaren skulle ha haft en möjlighet att efter arbetsgivarens 
påtalande rätta till de problem som uppstått och uppfylla arbetsgivarens 
önskemål. 
 
4) Arbetsgivaren skall ha tagit hänsyn till om det funnits andra åtgärder 
med mindre ingripande konsekvenser för arbetstagaren som skulle ha 
kunnat tillämpas. 
 
5) Avskedandet följer gällande generella rättsgrundsatser, dvs. man följer 
en sedvänja på området. Exempelvis en arbetstagare som avskedas i 
samband med pensionen är se som ett avsteg från gällande sedvana. 
 
6) Man ska ha tagit särskild hänsyn till en anställds ålder 
 
7) Arbetsgivaren har avgjort ärendet på ett korrekt sätt och låtit ärendet gå 
sin formellt riktiga gång. 

 
För att en uppsägning på funktionärsområdet eller ett avsked på arbetareområdet skall 
anses som sakligt måste de ovan listade punkterna ha beaktats. Till dessa kriterier 
kommer specialregler vid exempelvis uppsägning på grund av diskriminering eller 
dylikt.63

 
I Danmark finns det inga generella turordningsregler vid uppsägning. Inom 
funktionärslagens område är det till och med lagstridigt att tillämpa turordningsregler då 
det skulle strida mot förvaltningsrättsliga regler. Däremot är det möjligt, på 

                                                 
63 Hasselbalch. 
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arbetareområdet, via kollektivavtal att upprätta turordningslistor. Upprättelse av 
turordningslistor kan således ske men är enligt Dansk Arbetsgivarförening en ovanlig 
företeelse.64  
 
Företrädesrätt till återanställning finns inte reglerat i vare sig kollektivavtal eller lag i 
Danmark. Däremot finns en s.k. force majeur klausul som innebär att om det skulle 
uppstå arbetsbrist har arbetsgivaren inom arbetareområdet rätt att skicka hem de 
anställda utan lön, men sedan återinsätta arbetstagarna när arbetsbristen upphört. På 
funktionärsområdet är det inte tillämpbart med force majeure klausuler. Istället får 
arbetsgivaren efter gängse regler säga upp funktionären och skulle arbetsbristen inte 
kvarstå måste arbetsgivaren anställa på nytt. Ett exempel på force majeur var ett danskt 
slakteri som brann ned och arbetsgivaren skickade hem personalen för att det inte längre 
fanns arbetsuppgifter att utföra. Arbetsgivaren behövde då inte betala lön till dem 
anställda.65  
 
Den danska arbetsmarknaden innehåller i princip bara en sorts anställning, en 
tillsvidareanställning. Visserligen finns möjlighet att ingå provanställning på vissa 
områden men detta tillämpas inte i nämnvärd omfattning. Några tidsbegränsade 
anställningar finns i princip inte.66  
 

6.5 Danska anställningsformer 

 

6.5.1 Uppsägning av ”funktionärer” (privattjänstemän i Danmark) 
 
Funktionärsloven omfattar enligt sin 1 § tjänstemän inom privatsektor. Nedan 
specificeras detta ytterligare.  
 

a) Handels och kontorsarbetare, anställda för inköp eller försäljning, för 
kontorsarbete eller därmed likställigt ”lagerekspedition”.   

b) Personer vars arbete består av teknisk eller klinisk ”biståndsydelse” som 
inte är av hantverksmässig eller fabriksmässig art, och andra arbetare 
som utför arbete som kan likställas med detta.  

c) Personer vars arbete uteslutande eller i det väsentligaste består av att å 
arbetsgivarens vägnar leda eller utöva tillsyn över utförandet av andras 
arbete.  

d) Personer vars arbete till övervägande del består av de i a och b angivna 
sysselsättningarna.  

 
Lagens första paragraf klargör även att:  
 

1. Den anställde skall arbeta i genomsnitt fler än 8 timmar i veckan hos samma 
arbetsgivare som också ska ge instruktioner för arbetets utförande.  

2. Lagen är inte tillämplig på anställningar som tjänsteman i offentlig sektor. 
 
3. Lagen är även tillämplig på tidsbegränsade anställningar och stadgar att flera på 

varandra följande tidsbegränsade anställningar är tillåtna. Vid tidsbegränsade 
                                                 
64 Helge Werner, Dansk arbetsgivarförening. 
65 Helge Werner, Dansk arbetsgivarförening. 
66 Helge Werner, Dansk arbetsgivarförening.  
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anställningar skall dock finnas en tidpunkt för när anställningen upphör som 
utgår från objektiva kriterier, såsom ett bestämt datum, fullgörelse av en 
bestämd uppgift eller inträdelse av en i förväg bestämd situation.   

 
Funktionärsloven reglerar även uppsägningar av arbetstagare och klargör att 
anställningsavtalet mellan arbetsgivare och arbetstagare kan bringas att upphöra efter 
uppsägelse följt av varsel i överensstämmelse med nedanstående regler. Det samma 
gäller vid upphörande av en tidsbegränsad anställning när tidpunkten för 
anställningsavtalets utlöpande bestämts. Vid uppsägning enligt Funktionärsloven har 
arbetstagaren rätt till varsel innan han eller hon måste lämna sitt arbete. Dessa varsel är 
fördelade efter hur länge man arbetat.  
 
I Funktionärsloven har arbetstagaren rätt till ekonomiskt kompensation om denne blir 
uppsagd. I enlighet med lagen har arbetstagaren rätt till en 1-6 månader lång 
uppsägningstid om uppsägningen varit osaklig. Däremot kan arbetstagaren inte förvänta 
sig att återfå arbetet. På arbetarområdet kan arbetstagaren bli tvungen att gå samma dag 
som denne blir uppsagd. Uppsägningstiderna kan variera mellan en dag och två till tre 
månader. Fördelen är att arbetstagaren på arbetareområdet med stöd av huvudavtalet 
genom rättslig prövning kan få uppsägningen ogiltigförklaras. Vid ogiltigförklaring av 
en anställning behöver arbetstagaren inte frånträda sin anställning. I praktiken används 
detta väldigt sällan men möjligheten finns. En ”normal” uppsägningstid på 
arbetarområdet i Danmark brukar ligga på ca 14 dagar. För att kunna hävda att en 
uppsägning är osaklig skall en anställd på funktionärslagens område varit anställd i 
minst 12 mån. Förutsatt att arbetstagaren varit anställd under denna period har 
arbetstagaren rätt till som längst 12 månaders ekonomisk kompensation. Denna 
kompensation utgörs av 6 månaders uppsägningslön och 6 månaders ekonomiskt 
skadestånd.67   
 

6.5.2 Uppsägning av arbetstagare enligt funktionärslagen 

Den danska arbetsrätten verkar bygga på att det ska vara smidigt att säga upp en 
arbetstagare. Kanske är det därför lagarna innehåller föga med information kring hur en 
uppsägning ska gå till. Snarare verkar man rikta in sig på att, när arbetsgivaren säger 
upp en arbetstagare, ska arbetstagaren ha rätt till en rimlig ”varsel” tid, dvs. en 
uppsägningstid. Traditionellt verkar parterna anse att möjligheten att säga upp personal 
är en del av arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbetet. I funktionärsloven har 
arbetstagaren i sig ingen rätt att behålla ett arbete. Om grund för uppsägning föreligger 
har dock arbetstagaren rätt till uppsägningstid som fördelar sig efter hur länge 
arbetstagaren varit anställd. 68

På senare tid har i lagens 2 b § införts en regel om att en uppsägning av en anställd 
som varit oavbrutet anställd i den pågående verksamheten i minst 1 år före 
uppsägningen, och uppsägningen inte kan anses ha sakligt grund utifrån den anställdes 
personligen skäl eller utifrån verksamheten, skall arbetsgivaren utge skadestånd. Detta 
fastställs med hänsyn till den anställdes anställningstid och övriga till saken hörande 
omständigheter. Skadeståndet kan inte överstiga den anställdes lön för perioden 
motsvarande halva uppsägningstiden. Är den anställde vid uppsägelsen fyllda 30 år, kan 
skadeståndet dock uppgå till 3 månaders lön.  

                                                 
67 Helge Werner, Dansk arbetsgivarförening. 
68 Helge Werner, Dansk arbetsgivarförening. 
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Såvida en anställd vid uppsägningen har varit oavbrutet anställd i den pågående 
verksamheten i minst 10 år, kan det ovan stadgade skadeståndet utgå upptill 4 månaders 
lön. Efter 15 års oavbruten anställning i verksamheten kan skadeståndet uppgå till 6 
månaders lön  

Ytterligare skydd för arbetstagaren finns i lagens tredje paragraf som handlar om att 
arbetsgivaren inte får utestänga arbetstagaren från arbetsplatsen, och att om 
arbetstagaren utestängs blir arbetsgivaren skadeståndsskyldig. Om arbetstagaren har rätt 
till högst tre månaders uppsägningstid i överensstämmelse med 2 § skall arbetsgivaren 
utge lön till arbetstagaren för den period som löper fram till att arbetstagaren skulle 
kunna sägas upp. Var arbetstagaren redan uppsagd skall arbetsgivaren utge lön under 
uppsägningstidens utlöpande.  

Motsvarande gäller även tidsbegränsat anställda om det är 3 månader eller mindre 
kvar av anställningen.  Har den anställde vid arbetsgivarens oberättigade avbrott av 
anställningen krav på mer än 3 månaders varsel, skall ersättningen fastställas efter 
allmänna ersättningsregler. Motsvarande gäller, om arbetstagaren är tidsbegränsat 
anställd och det är mer än 3 månader kvar av denna anställning. Arbetstagaren har dock 
rätt till minst en ersättning motsvarande lönen framtill frånträdandet med 3 månaders 
varsel i överensstämmelse med § 2. Denna paragrafs bestämmelser kommer också till 
användning, när arbetstagaren häver anställningen på grund av grov misskötsel från 
arbetsgivarens sida.  

 
För provanställningar på privattjänstemannaområdet gäller att; om en arbetsgivare 

medger att en provanställning har träffats och anställningen inte varar längre än 3 
månader skall en uppsägelse från arbetsgivaren ske med minst 14 dagars varsel.  

 
Funktionärslagen ger möjlighet att vid skriftliga anställningskontrakt avtala om längre 

uppsägningstider från den anställdes sida under förutsättning att uppsägningstiderna 
från arbetsgivarens sida förlängs motsvarande. Viktigt är också att en uppsägelse skall 
meddelas skriftligt senast den sista dagen i den månad efter vilken uppsägningstiden ska 
börja löpa.  Lagen tillåter att man får frånträda anställningen innan uppsägningstiden har 
löpt ut.  

 
Funktionärslagen har även en skrivning om att om en anställd fortsätter i en 

verksamhet efter att ett ägarskifte har skett skall den tid den anställde har haft 
anställning i verksamheten innan ägarskiftet tillgodoräknas vid beräkning av den totala 
anställningstiden. Denna skrivning gäller hela den danska arbetsmarknaden utifrån 
gällande EG-rätt69. 

I lagens 2 a § stadgas kring skadestånd att om en anställd som har varit oavbrutet 
anställd i 12, 15 eller 18 år, sägs upp, skall arbetsgivaren utge ett belopp motsvarande 1, 
2 eller 3 månaders lön för den anställde. Denna bestämmelse är inte tillämplig då den 
anställde går i pension.  

 

                                                 
69 Dir 2001/23/EG. 
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6.5.3 Uppsägning vid sjukdom, värnplikt och barnledighet.  

En arbetstagare har rätt att frånvara från sitt arbete på grund av sjukdom förutsatt att 
han/hon inte genom grov oaktsamhet eller vårdslöshet ådragit sig sjukdomen. 
Arbetstagaren får emellertid inte vid anställningens ingående svikligt förtiga en 
sjukdom som kan leda till frånvaro från arbetet. Ett svikligt förtigande kan leda till att 
frånvaron anses som ogiltig.  

 I skriftliga anställningskontrakt finns en möjlighet att avtala om att arbetstagaren ska 
kunna sägas upp med 1 månads varsel, om arbetstagaren under en period av 12 på 
varandra följande månader, uppburit sjuklön i 120 dagar. Uppsägningens giltighet är 
beroende av att den sker i omedelbar anknytning till slutet av de 120 sjukdagarna. Ett 
krav är att arbetstagaren fortfarande är sjuk och giltigheten av uppsägningen berörs inte 
av om arbetstagaren återvänder tillbaka till arbetet efter att uppsägningen har skett.  

 
Enligt lagen har arbetsgivaren rätt att om arbetstagaren är sjuk i mer än 14 dagar, utan 

utgift for arbetstagaren, kräva närmare upplysningar om varaktigheten av arbetstagarens 
sjukdom genom arbetstagarens läkare eller en av arbetstagaren vald specialist. Uppfyller 
arbetstagaren inte denna plikt, utan att det föreligger godtagbara skäl, är arbetsgivaren 
berättigat till att häva anställningen utan varsel.  

I lagens 6 § stadgas att en arbetstagares inkallelse till värnplikt, såväl civil som militär, 
innebär att anställningen kan avvecklas genom uppsägning och att arbetstagaren har rätt 
till lön.   

En kvinna som ska föda barn måste senast 3 månader före den förväntade nedkomsten 
lämna upplysningar om när hon räknar med att påbörja sin barnledighet. I 7 § stadgas 
ytterligare att barnledigheten anses som påbörjad om arbetstagaren 4 veckor innan 
förväntad födsel är arbetsoduglig på grund av graviditet. Om arbetsgivaren säger upp en 
kvinna innan barnledigheten har påbörjats har hon rätt till full lön under 
uppsägningstiden.  

Vid dödsfall under arbetet skall det till arbetstagarens partner eller barn under 18 år, 
som arbetstagaren har försörjningsansvar för, utbetalas 1, 2 eller 3 månaders lön, när 
arbetstagaren vid dödsfallet har haft anställning i verksamheten under en period av 1, 2 
eller 3 år.  

 

6.5.4 Generella bestämmelser i Funktionärsloven 

Efter att arbetstagaren har avgivit eller mottagit en uppsägning av tjänsten, skall 
arbetsgivaren - utan minskning av lönen - ge arbetstagaren den nödvändiga ledigheten 
från arbetet för att söka andra arbeten. Arbetstagaren skall ta tillbörlig hänsyn till 
arbetsgivarens önskan om, att arbetssökandet läggs på det för verksamheten bäst 
möjliga tidpunkt.  

Arbetstagaren har rätt att av arbetsgivaren få ett skriftligt intyg om, under vilken tid 
anställningen har varit, vilket arbete arbetstagaren i huvudsak har arbetat med, vilken 
lön arbetstagaren uppburit, och - vid uppsägelse - på begäran upplysning om orsaken till 
avskedet.  
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En underlåtelse av att inte utge intyg medför bötesstraff som tillfaller staten.  

Slutligen stadgas i 21 § att det i denna lag innehållande bestämmelser inte med avtal 
mellan parterna kan frångås till nackdel for arbetstagaren.  

 

6.6 Uppsägning av arbetare på privatsektor i Danmark 

 

6.6.1 Reglering i Huvudavtalet mellan Dansk Arbetsgivarförening 
och Danska LO 
 
På privatarbetareområdet finns, mellan danska LO och danska arbetsgivarförening, ett 
huvudavtal som reglerar förhållandet mellan arbetsmarknadens parter avseende 
arbetare. Avtalet är grunden för de spelregler som finns på den danska arbetsmarknaden. 
Huvudavtalet byggs sedan på med specifika kollektivavtal mellan parterna.  
Avtalet börjar i sin första paragraf att klargöra att frågor rörande lön och arbetsvillkor 
bör lösas genom slutande av kollektivavtal. När avtal slutits skall fredsplikt råda. Vidare 
klargör avtalets fjärde paragraf att rätten att leda och fördela arbetet tillfaller den 
enskilda arbetsgivaren. Arbetarna i Danmark skyddas i Huvudaftalet mot osakliga 
avsked genom de i 4 § stk 3 a-f stadgade punkterna. Här klargörs bland annat att om en 
arbetstagare som varit oavbrutet anställd i den pågående verksamheten i minst 9 
månader har arbetstagaren rätt till en skriftlig upplysning om grunden till avsked. Om 
arbetstagarsidan hävdar att det är ett osakligt avsked och inte är grundad vare sig i 
arbetstagarens personliga skäl eller utifrån ett verksamhetsperspektiv (jmf uppsägning 
av personliga skäl och arbetsbrist i Sverige) har arbetstagarsidan rätt att kräva lokal 
förhandling kring avskedet, denna skall vara avslutad inom 14 dagar från det att 
arbetstagaren fick beskedet om avsked. I undantagsfall kan en förlängning av 
förhandlings tid utsträckas till maximalt 3 månader.  Om inte parterna lokalt kan hitta en 
lösning får centralförhandling påkallas. Kan inte parterna vid centralförhandling komma 
överens kan centralorganisationen klaga till en speciell avskedandenämnd som fungerar 
som rättsavgörandeinstans vid frågor kring osakliga avsked.70

 
Finner avskedandenämnden att det skett ett orimligt avsked utan grund i vare sig 
arbetstagarens personliga skäl eller verksamheten kan nämnden underkänna ett avsked. 
Ett ogiltigförklarat avsked kan leda till att arbetstagaren får sin anställning tillbaks. 
Förutsatt att samarbetet mellan arbetstagaren och arbetsgivaren/verskamheten inte lidit 
väsentlig eller kommer att lida väsentlig skada vid en fortsättning av 
anställningsförhållandet. Nämnden kan utdöma en sorts skadestånd om nämnde finner 
att anställningen inte kan försätta men att arbetsgivaren gjort en osaklig uppsägning av 
arbetstagaren. Ett sådant skadestånd skall utgå från hur länge arbetstagaren varit anställd 
samt utifrån den enskilda sakens omständigheter. Ett skadestånd kan dock högst uppgå 
till 52 veckors lön beräknat efter arbetstagarens genomsnittsinkomst de senaste åren.  
 En arbetare som varit anställd i minst 9 månader har en maximal rätt på ekonomisk 
kompensation i totalt 52 veckor, det vill säga ett år71. 
 

                                                 
70 Taco van Peijpe, Employment potection under strain  (Hague, Netherlands: Kluver Law International: 
1998).   
71 Hovedaftalet mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Landsorganisationen i Danmark. 
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Rättsverkan av ett avsked skiljer sig från de uppsägningar som reglerats på 
tjänstemannasidan i funktionärsloven. Ett avsked, till skillnad från en uppsägning, 
innebär att arbetstagaren omedelbart måste lämna sitt arbete. I princip finns inga 
uppsägningstider för arbetstagaren. Detta har i grunden en historisk bakgrund där 
arbetarna har haft ett nästintill obefintligt anställningsskydd mot att arbetarna istället 
haft en högre lön. Det obefintliga anställningsskyddet har inneburit att en arbetare i 
princip kan avskedas med omedelbar verkan och därmed vara tvungen att frånträda sitt 
arbete inom mycket kort tid. Rätten att avskeda har ingått i arbetsgivarens fulla 
arbetsledningsrätt, att fritt antaga och avskeda en arbetstagare har traditionellt sett varit 
en mycket viktig princip i den danska arbetsrätten. Nu har emellertid i danska 
kollektivavtal tagits in bestämmelser om uppsägningstider även för arbetare, dessa är 
dock fortfarande relativt korta.72  
 

6.6.2 Uppsägningar reglerade i danska kollektivavtal 
 
Då huvudavtalet i Danmark reglerar hur uppsägningar/avsked ska gå till men inte 
klargör uppsägningstider på individnivå blir det istället i det enskilda kollektivavtalet 
som regleringen sker. Uppsägningstider kan exempelvis variera för byggarbetare som 
varit anställda i 2 år och därmed erhåller en uppsägningstid om 3 dagar, till de 
byggarbetare som varit anställda i 10 år och åtnjuter ett anställningsskydd om 5 dagar. 
En industri eller transportanställd har en längre uppsägningstid som innebär 28 dagar 
efter två års anställning för att vid ett maximum hamna på 3 månaders uppsägningstid 
efter 10 år i arbetet. Industri och transport arbetarna utgör ungefär 40 % av den privata 
sektorns anställda och byggarbetarna ungefär 10 %.73  
 

6.7 Danska a-kassesystemet 
 
Det danska a-kassesystemet är kallat ”dagpengesystemet” där den som är arbetslös har 
rätt till en dagpeng i maximalt 4 år. Ersättningen för den arbetslöse baserar sig på 
arbetstagarens individuella lön och utgör maximalt 90 % av lönen upp till en högsta 
dagpenning om 683 danska kronor för fulltidsförsäkrade och 455 danska kronor för 
deltidsförsäkrade.  
 
I Danmark kan den som är mellan 18-63 år söka medlemskap i en a-kassa förutsatt att 
arbetstagaren är anställd. Till detta finns ett antal kompletterande regler där ett exempel 
är att en person som gjort sin värnplikt kan söka medlemskap i en a-kassa. I den danska 
a-kassan kan man vara deltidsförsäkrad eller fulltidsförsäkrad. En deltidsförsäkrad som 
arbetat mer än 390 timmar under en tremånadersperiod flyttas automatiskt över till en 
fulltidsförsäkring.  
 
För att kvalificera sig till det danska a-kassesystemet krävs att arbetstagaren arbetat 12 
månader under en 3-årsperiod för att bli fulltförsäkrad. För en deltidsförsäkring krävs att 
arbetstagaren har arbetat 34 veckor under det senaste 3 åren. Utöver dessa regler har den 
danska a-kassan bestämmelser som bland annat kräver att arbetstagaren skall vara villig 
att ta ett arbete, självklarhet krävs också att arbetstagaren är aktivt arbetssökande. Den 
danska a-kasselagstiftningen ställer upp krav på att den arbetssökande som blir erbjuden 
ett arbete, inom en dag ska kunna ta arbetet för att inte förlora rätten till a-kassan. Om 

                                                 
72 Hasselbalch sid 158-170. 
73 Olshov (2006). 
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en arbetstagare frivilligt säger upp sig har arbetstagaren inte rätt till ersättning från a-
kassan under de första tre veckorna. 74

 

6.8 Aktiv arbetsmarknadspolitik i Danmark 
 
Den danska arbetsmarknadspolitiken utgår från en lag om aktiv arbetsmarknadsinsats  
(lov om en aktiv beskaeftigelsesindsats) med syftet att säkra de arbetssökandes hjälp 
med att söka arbete, säkra arbetsgivarens arbetskraftsförsörjning samt få de som erhåller 
dagpenning att hitta ett arbete. Enligt lagen skall den arbetssökande få löpande 
individuell rådgivning och vägledning kring vidareutbildning, arbetspraktik och 
anställning med särskilt lönestöd. Den arbetssökande har också rätt att få en jobbplan 
utarbetad. Ansvaret för att ”beskaeftigelsesindsats lovens” regler uppfylls har de statliga 
arbetsförmedlingarna tillsammans med kommunerna. Utförandet av lagen är ett samspel 
mellan arbetsförmedlingarna i samarbete med ett centralt anställningsråd samt regionala 
arbetsmarknadsråd. Viktigt är att arbetsförmedlingarna i Danmark har en uppgift att ge 
assistans till arbetssökande så att de kan finna ett arbete, likväl som 
arbetsförmedlingarna skall ge information om arbetsmarkanden och 
utbildningsmöjligheter. Denna aktiva arbetsmarknadspolitik har till syfte att ständigt 
vidareutbilda och matcha arbetslösa med de lediga arbeten som finns.75

  

                                                 
74 Flemming Dreesen, red., Personale jura. Köpenhamn: DA Förlag. 2007.  
75 Hasselbalch. 
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7.  Jämförelse av den danska och svenska arbetsmarknaden. 

 

7.1 Uppsägning av arbetstagare 
 
Skillnaden mellan Danmark och Sverige avseende uppsägning av arbetstagare ligger 
egentligen i, att man visserligen i Danmark kräver saklig grund för uppsägning, men 
denna sakliga grund ger ingen garanti till arbetstagaren om att behålla arbetet. I och för 
sig krävs såväl i funktionärsloven som i huvudavtalet saklig grund för uppsägning, men 
enligt funktionärsloven kan arbetstagaren bli uppsagd och erhåller ingen möjlighet att 
kvarstå i anställningen. På DA-LO (huvudavtalet) området har arbetstagaren visserligen 
en möjlighet att få anställningen ogiltigförklarad av avskedandenämnden men då det 
krävs att samarbetet mellan arbetsgivare och arbetstagare inte ska ha blivit väsentligt 
problematiskt, eller riskera att bli väsentligt problematiskt är ogiltigförklaringen inte av 
någon avgörande betydelse. Detta skiljer sig kraftigt mot Sverige som i princip ger 
arbetstagaren rätt att behålla sin anställning oavsett samarbetsförhållandet mellan 
arbetstagare och arbetsgivare. I Sverige blir konsekvensen av att man inte om inte saklig 
grund föreligger kan få den anställda att frånträda sin anställning att arbetsgivaren får ta 
till en sorts av expropriation. Det vill säga att arbetsgivaren får köpa ut arbetstagaren 
med ett visst antal månadslöner. Om en uppsägning inte är sakligt grundad i Sverige har 
arbetstagaren rätt till ett skadestånd som maximalt kan uppgå till 32 månadslöner.76 
Även i Danmark har arbetstagaren rätt till skadestånd vid uppsägning, skadeståndet 
begränsas dock till maximalt 6 månaders lön i funktionärsloven och maximalt 12 
månaders ersättning enligt huvudavtalet.  
 

Den danska funktionärsloven ger möjlighet att förlänga uppsägningstiderna förutsatt 
att förlängningen sker ömsesidigt. Enligt dansk lag är uppsägningsskyddets reglering en 
ömsesidig relation som kräver att man agerar lika från båda parter. I Sverige kan detta 
möjligen jämföras med den semidispositivitet som råder enligt 11 § LAS, vilket innebär 
att parter genom kollektivavtal på centralnivå kan avtala om andra uppsägningstider än 
de som är stadgade i lag.  

 
 Huvudavtalet i Danmark gör i sig ingen skillnad mellan olika anställningsformer utan 

ser samtliga som tillsvidareanställningar. Den svenska lagen om anställningsskydd, som 
gäller generellt på arbetsmarknaden, innehåller flera olika anställningsformer; 
tillsvidareanställning, allmän visstidsanställning, vikariatsanställning, särskild 
visstidsanställning för de som fyllt 67 år samt säsongsanställning. Detta innebär att 
skillnaden mellan den svenska och danska arbetsmarknaden i fråga om 
anställningsformer är stor. I Danmark finns i princip en enda anställningsform samtidigt 
som Sverige har fem olika.  

 
Vid företagsöverlåtelser skiljer sig inte de svenska och danska reglerna sig åt 

nämnvärt. En funktionär eller arbetare i Danmark har samma rätt som en arbetstagare i 
Sverige att förbli anställd i företaget vid en överlåtelse vilket är en funktion av EG 
rätten.77  

                                                 
76 22§ LAS. 
77 2001/23/EG. 
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Vad gäller uppsägningstiderna enligt funktionärsloven skiljer de sig åt från Sverige. 

Exempelvis har en funktionär i Danmark en månads uppsägningstid under 
anställningens första sex månader förutsatt att arbetet varat i mindre än en månad. Har 
arbetstagaren varit anställd i mer än sex månader så har funktionären i privat sektor rätt 
till tre månaders uppsägningstid. Uppsägningstiden ökar sedan med en månad för vart 
tredje anställningsår som arbetstagaren varit anställd, dock kan funktionären maximalt 
erhålla en uppsägningstid om sex månader. Den maximala uppsägningstiden i Sverige 
uppgår också till sex månader efter tio år i arbetet och till ett minimum av en månad 
förutsatt att arbetstagaren varit tillsvidareanställd. 

 
För anställda på huvudavtalets område (arbetare) kan uppsägningstider variera 

kraftigt. Allt från tre dagar för en byggarbetare till tre månader för en industri och 
transportarbetare. Viktigt vad gäller de danska uppsägningsmodellerna är att göra 
skillnad mellan uppsägningar på tjänstemannaområdet och avsked på arbetareområdet. 
Uppsägningar tillämpade i funktionärsloven, på dem som innehar en 
tjänstemannaanställning med ett högre anställningsskydd men en lägre lön, erbjuder ett 
relativt långtgående omställningsskydd för den som blir uppsagd. På arbetareområdet är 
det tvärtom, en arbetare har i princip inget anställningsskydd och kan därför bli 
avskedad med i princip omedelbarverkan. Ett avsked är betydligt mer dramatiskt ur det 
perspektivet att det sker omedelbart. Emellertid har numera i kollektivavtal tagits in 
uppsägningstider även för arbetare, detta innebär att den omedelbara rättsverkan av 
huvudavtalets regel om avsked, får stå tillbaka gentemot mer specifika 
kollektivavtalsregleringar.  Nedan klargörs skillnaderna i uppsägningstider mellan olika 
sektorer i Danmark såväl som en jämförelse med Sverige i tabell. 

 
 
Tabell 1.  

Sektor 
Efter 2 års 
anställning 

Efter 5 års 
anställning 

Efter 10 års 
anställning 

Andel av arbetskraft i 
privatsektor 

Byggarbetare 3 dagar 5 dagar 5 dagar Ca.10 %   
Industri och 
transport 28 dagar 2 mån 3 mån Ca.40 %   

Funktionärer 3 mån 4 mån 6 mån Ca.50 %   

Sverige, LAS 2 mån 3 mån 6 mån Alla   
Källa: Svenska strukturproblem kontra dansk dynamik. 
Olshov 2006 (red).      
 

Bestämmelsen i Danska funktionärsloven om att en anställd som varit oavbrutet 
anställd i mellan 12-18 år och sägs upp skall få ett belopp mellan en till tre månadslöner 
utbetalt skiljer sig åt från den svenska regleringen. Motsvarigheten finns inte i den 
svenska lagstiftningen. Inte heller är detta reglerat i det danska huvudavtalet, dock torde 
bestämmelsen om gottgörelse träda in där en maximalgottgörelse om 52 veckor kan 
erhållas. I jämförelse med de skadestånd som tillämpas i Sverige på maximalt 32 
månadslöner kan de danska skadestånden ses som relativt små.  
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Anställningsskyddet för människor som blir sjuka och som med anledning av detta 
skulle behöva sägas upp skiljer sig åt mellan Sverige och Danmark. I Sverige är sjuka 
människor skyddade av LAS som i sig inte ser sjukdom som saklig grund för 
uppsägning, men i ett senare skede om arbetstagaren inte kan utföra något arbete av 
värde kan resultera i uppsägningar.78 I Danmark är utgångspunkten att den som är sjuk 
har giltig frånvaro från arbetet förutsatt att arbetstagaren inte ådragit sig sin sjukdom 
genom vårdslöshet eller oaktsamhet. I Danmark finns möjlighet att i kollektivavtal 
avtala kring att den som uppburit sjuklön i 120 dagar ska kunna sägas upp. Denna 
möjlighet finns inte i det svenska systemet då lagen om anställningsskydd oavsett 
kollektivavtal garanterar arbetstagarnas rättigheter. Genom kollektivavtal får inte 
arbetstagarnas rättigheter otillbörligt urholkas genom avsteg från lagstiftningen.   

 
Danska arbetsgivare har en rättighet att, efter att en arbetstagare varit sjuk i mer än 14 

dagar, kräva information från läkare kring den anställdes sjukdom. Om arbetstagaren 
icke medger dessa upplysningar har arbetsgivaren rätt att säga upp/avskeda 
arbetstagaren med omedelbar verkan. I Sverige har arbetsgivaren rätt att kräva sjukintyg 
efter 7:e dagen och om arbetstagaren inte lämnar intyg kan detta ligga arbetstagaren till 
last vid en uppsägning.  

 
I Danmark har en arbetstagare som kallas in till värnplikt inte rätt att behålla sin 

anställning, i Sverige däremot finns en klar rättighet för den anställda att behålla sin 
anställning så länge värnplikten består. Vad sedermera gäller finns det i såväl det danska 
som det svenska systemet rätt till föräldraledighet. Den danska föräldraledigheten är 
dock lite kortare än den svenska.79  

En arbetstagare som avlider under arbetet i Sverige skyddas av försäkringsregler som i 
många fall förhandlats fram mellan arbetsmarknadens parter. I Danmark vad gäller 
privata tjänstemän ”funktionärer” stadgas att den som avlider under arbetet har rätt att 
utfå maximalt tre månadslöner för make/maka och efterlevande barn. Någon sådan 
lagreglering finns inte i Sverige.  

 

7.2 Jämförelse av Danska och Svensk a-kassa  
 
En jämförelse mellan svensk och dansk a-kassa sker nedan i tabell där det kan 
konstateras att arbetsvillkoret för kvalificering till a-kassan är strängare i Danmark än i 
Sverige samtidigt som varaktigheten är betydligt längre. I Sverige har arbetstagaren en 
rätt till a-kassa i 300 dagar med 150 dagars förlängning om arbetstagaren har barn under 
18 år. Samtidigt kan arbetstagaren erhålla a-kassa i Danmark under en period av fyra år. 
Inkomsttaket blir i praktiken ungefär lika högt i båda länderna med de nya reglerna som 
gäller från och med 1 januari 2007. Intressant är även att beslut om inkomsttak i Sverige 
fattas av riksdagen medan inkomsttaket följer en årlig löneindexering i Danmark. 
Återkvalificeringstiden är i Sverige och Danmark lika.  
 
 

                                                 
78 Lunning.  
79 Dreesen. 
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Tabell 2.  

Jämförelse a-kassa Sverige Danmark 

Arbetsvillkor 12 mån/1 år 12 mån/3 år 

Karens 5 dgr Ingen 

Högsta ersättningsgrad 80 % 90 % 

Beslut om inkomsttak Riksdagsbeslut 
Årlig 
löneindexering 

Inkomsttak 680 kr/dag 683 kr/dag 

Varaktighet 300/45080 dgr  4 år 

Återkvalificering 12 mån 12 mån 
Källa: Tryggare på andra sidan sundet? Lena 
Westerlund LO. Dreesen, Personale Jura.      
 

8. Kollektivavtalets roll i Sverige och Danmark samt 
”flexicurity” initiativ från EU kommissionen.   
 
Den nationella hanteringen av EG-rätten skiljer sig en hel del åt mellan 
medlemsländerna. Denna skillnad finns även i implementeringen av EG rätten i de 
nordiska länderna. Hanteringen av EG- rätten skiljer sig emellertid inte åt mellan 
Sverige och Danmark. Kollektivavtalen i Danmark och Sverige utgör privaträttsliga 
avtal och inte generella allmängiltiga avtal som man exempelvis har i Norge. Vilket 
innebär att en minimilagstiftning måste skapas för att uppfylla implementeringskraven 
från EU. I detta avsnitt kommer EG-rättens förhållande till ”flexicurity” att översiktligt 
beskrivas.  
 
Idag tillkommer många arbetsrättsliga lagar i Sverige såväl som i Danmark som en följd 
av EG-rättslig lagstiftning. EU kräver att medlemsländerna på något sätt implementerar 
direktiv i antingen nationell lag eller kollektivavtal. Att föra in EG-rätten i lag har på 
arbetsrättens område i många fall valts av Sverige. Riksdagen har skapat s.k. EG-spärrar 
i lagstiftningen som gör att lagen garanterar en miniminivå som sedan kan byggas på 
med kollektivavtal. Danmark verkar ha utgått från samma modell. Efter medlemskapet i 
EG 1973 har lagstiftningen nästintill haft en explosionsartad utveckling i Danmark. I ett 
land som nästan enbart haft kollektivavtalade regleringar har nu ett antal arbetsrättsliga 
lagar tillkommit.  
 
Vad gäller ”flexicurity” har EU-kommissionen kommit med en grönbok81 om 
arbetsrätten i ett Europeiskt perspektiv där kommissionen skjuter in sig på att det skulle 
vara önskvärt om medlemsstaterna kunde ordna arbetsmarknaden så att den blir mer 
flexibel och bättre svarar upp mot ett samhälle där tillsvidareanställning inte alltid är 
                                                 
80 Gäller föräldrar med barn under 18 år.  
81 KOM(2006) 708.
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normen. Grönboken är dock mer ett underlag för nationell debatt kring frågorna och inte 
något skarpt förslag. Värt att beakta kan vara att om EG rättslig lagstiftning skulle 
införas som lag i Sverige kan det riskera minska den kollektiva avtalsfrihet som redan 
råder, då det skulle resultera i än mer lagstiftning kring EG-rätten.  Intressant kan vara 
att EU kommissionen i sin argumentation talar kring ökade ”flexicurity” lösningar 
samtidigt som man genom bland annat sina direktiv bidrar till en ökad andel lagstiftning 
i exempelvis Danmark.   
 
När tanken om införande av "flexicurity" i medlemsländerna anförs från ett överstatligt 
organ som EG, förstås krävs en smula tankeverksamhet för att se vilken roll ett sådant 
förslag kan tänkas få gentemot den svenska lagstiftningen och den danska lagstifningen.  
 
Kommissionens ”flexicurity” system får anses bygga på samma komponenter som det 
danska systemet vilket bygger på avreglerad skyddslagstiftning, höga ersättningar till 
arbetslösa med en bortre parentes samt en aktiv arbetsmarknadspolitik.  
 
Man kan fråga sig om det kan bli aktuellt att EU genom direktiv genomför en 
förändring av den svenska arbetsmarknadsmodellen och att Sverige får ett ”flexicurity -
system” oavsett om man önskar det eller inte. För danskarnas del torde det inte behövas 
några direktiv eller åtgärder då man rimligtvis torde vara ett föregångsland.  
 
I EG fördragets artikel 137 stadgas att EU har en kompetens att lagstifta på arbetsrättens 
område. Denna kompetens uppstår som en följd av artikel 136 som är en 
målsättningsartikel med syfte att grundläggande sociala rättigheter som anges i den 
europeiska sociala stadgan skall upprätthållas. Verktygen för denna upprätthållelse är att 
EU kan gå in med lagstiftning. I artikel 137 klargörs att denna lagstiftning kan utgöras 
av exempelvis minimidirektiv kring exempelvis arbetsvillkor.82   
 
Tanken är att EG-rätten skall ge en grund som medlemsländerna sedan skall kunna 
bygga på med ett mer långtgående skydd. Därför kan det tyckas märkligt om EU ger 
direktiv till medlemsländer om att en avreglering av social skyddslagstiftning skall ske. 
Detta torde inte vara förenligt med EG-rättens roll som miniminivå av lagreglering. I 
första hand skall alltså EG-rätten, vad gäller arbetsrätten, syfta till att förbättra 
arbetsvillkoren för arbetstagarna. Huruvida förändringar från EU kan införas i 
exempelvis Sverige genom att man ”påtvingar” ett land sämre bestämmelser än vad 
landet redan har är uppenbarligen tveksamt. Sammanvägt med att EU saknar kompetens 
på sysselsättningspolitikens område då detta inte ingår i överstatligheten får man anföra 
att; ett eventuellt ”flexicurity påbud” från Bryssel tveksamt skulle kunna införas genom 
överstatliga beslut. Snarare måste detta ske genom att staterna istället tar till sig tanken 
om "flexicurity" som en möjlig modell för att anordna arbetsmarknaden i respektive 
medlemsland.  
 
Antagligen kommer ”flexicurity” att bli en rejäl diskussionsfråga i den ”sociala 
dialogen” mellan arbetsmarknadens parter. På nationell nivå kan i och för sig tänkas att 
om medlemsländerna kommer överens kring en gemensam politik kan 
medlemsländerna göra fördragsförändringar som i sin tur skulle ge möjlighet till 
införande av lag även i Sverige. Detta skulle dock inte i sig gynna något införande av en 
dansk ”flexicurity modell”.  
 
 

                                                 
82 Den konsoliderade versionen av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, art 136-137.  
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9. ANALYS 

9.1 Skydd för etablerad position 

Som utgångspunkt för att analysera det danska och svenska systemen använder jag 
mig av Christensensteori om normativa grundmönster och den motsättningen mellan 
skyddet för etablerad position och det marknadsfunktionella mönstret. Jag börjar med 
att beskriva Christensens teori och går under nästkommande kapitel in på en komparativ 
analys av det danska och svenska anställningsskyddet. 83   

 

9.1.2 Normativa grundmönster och skydd för etablerad position.  

Skyddet för etablerad position är egentligen en uråldrig rättighet som tillkommer den 
som redan uppnått en viss position. Detta skydd för etablerad position återfinns inom 
hyresrätten som besittningsskydd, inom socialförsäkringsrätten som 
inkomstbortfallsprincipen och i arbetsrätten som anställningsskyddet. I familjerätten har 
skyddet för etablerad position allt mer försvunnit, tidigare fanns även skyddet för 
äktenskapets bestånd och som underhållsregler efter det att äktenskapet upphört.  

Samtliga områden utgår från att skydda den som uppnått en viss position. Inom 
hyresrätten kan endast den som redan har en hyresrätt få besittningsskydd och inom 
arbetsrätten kan endast den som har en anställning få möjlighet till skydd mot osakliga 
uppsägningar och/eller möjlighet till företrädesrätt vid återanställning. Enligt 
Christensen säger detta mönster ingenting om hur en position kan uppnås eller vilka 
som kan uppnå den. Snarare gör man endast ett konstaterande, att en viss position 
rättsenligt har uppnåtts, och som sådan skall också den etablerade positionen skyddas. 
Fokus koncentreras endast på den som uppnått en position och ser inte alls till den som 
ännu inte har någon position.  

Det finns förstås en klar distinktion mellan skydd för etablerad position inom 
exempelvis arbetsrätten och normala kontraktsrelationer som till exempel köp och byte. 
Grunden för dessa rättshandlingar är att det ska råda en balans mellan avtalsparterna. 
Anställningsskyddet eller besittningsskyddet har ingen annan funktion än att skydda den 
sociala position som arbetstagare eller hyresgäst har uppnått genom anställningen eller 
hyreskontraktet. Christensen ser detta förhållande som en asymmetrisk relation då det är 
möjligt för arbetstagaren och hyresgästen att säga upp avtalet samtidigt som motparten 
inte har den möjligheten. En asymmetrisk relation bäddar för en obalans i 
avtalsförhållandet.  

Ett skydd för etablerad position blir således konservativt då det skyddar och bevarar 
de positioner som redan uppnåtts och blir då också ett hinder mot förändring som skulle 
hota de redan uppnådda privilegierna. Christensen menar att ”skydd för etablerad 
position” kommer i skarp konflikt med det marknadsekonomiska mönstret som hon 
kallar ”marknadsfunktionellt mönster” som i sin tur bygger på en ständig omfördelning 
av värden och förändring av uppnådda positioner. Grunden för detta ser Christensen 
som det fria avtalet.  

                                                 
83 Tidskriften för Rettsvitenskap nr 4/1996 s 522-532 och 543-550. 
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Om man historiskt ser på anställningsskyddet fanns det redan i legostadgan84 en viss 
mån av skydd för den anställde samtidigt som den anställde blev bunden vid 
arbetsgivaren. Det blev ett ömsesidigt skydd mellan arbetstagare och arbetsgivare. Ingen 
av parterna hade någon arbetsrättslig fördel före den andra. Denna ordning trängdes 
sedermera undan av det fria arbetsavtalet och genom de regler som i början av 1900-
talet lades fram hölls balansen mellan arbetsmarknadens parter genom att arbetstagaren 
hade rätt till uppsägningstid samtidigt som arbetsgivaren hade full rätt att leda och 
fördela arbetet. Rätten att leda och fördela arbetet innehåller den fria rätten för 
arbetsgivaren att avskeda arbetstagare. Till detta följde också den nya tidens avtal, det 
kollektiva arbetsavtalet som byggde på just den privaträttsliga grund som blev modellen 
för svensk arbetsmarknad såväl som för dansk arbetsmarknad.  

Den svenska arbetsmarknaden kom emellertid senare att styras allt mer mot skydd för 
etablerad position. Redan 1938 års huvudavtal mellan SAF och LO och 1964 års 
apriluppgörelse begränsades arbetsgivarens fria uppsägningsrätt och slutligen slogs 
skyddet fast i och med 1974 års lag om anställningsskydd. I Danmark har med undantag 
för EG-lagstiftning hållit lagarna borta från arbetsmarkanden och istället låtit parterna 
fullt ut förhandlingsutrymmet.  

Enligt Christensen rör sig anställningsskyddet ständigt i spänningsfältet mellan 
skyddet för etablerad position kontra det marknadsfunktionella grundmönstret. Enligt 
Christensen uppfattas en svensk fast anställning inte som vilket avtalsförhållande som 
helst utan snarare som en rättighet som innebär någonting man har och som ingen ska 
kunna ta ifrån en utan laga skäl. Denna tillgång kan uppfattas som en rätt till arbete och 
lön i den verksamhet som bedrivs av arbetsgivaren. Christensen anför att 
avtalsförhållandet skulle kunna beskrivas som kvasisakrättsligt. Det vill säga rätten till 
anställningen är i Sverige knuten till arbetsplatsen och detta påverkas inte av om 
arbetsplatsen byter ägare. Den som förvärvar företaget får behålla de personer som 
innehar en rättighet att arbeta och erhålla lön från arbetsplatsen.85

Möjligheten att leda och fördela arbetet och därmed bestämma kring uppsägningar 
finns visserligen kvar i vissa delar av de i LAS 7§ stadgade reglerna kring 
anställningsskyddet och uppsägning på grund av arbetsbrist. Här har arbetsgivaren 
fortfarande full rätt att utifrån företagsekonomiska bedömningar säga upp anställda. Ett 
visst skydd för arbetstagarna kvarstår dock i och med den i 22 § LAS stadgade regeln 
om turordning vid uppsägning. Här förstärks mönstret kring skydd för etablerad 
position genom att den som arbetat längst i princip är den som i första hand får behålla 
arbetet.  

Sammanfattningsvis anför Christensen att skyddet för etablerad position är ett 
konservativt grundmönster som skyddar de personer som befinner sig inne på 
arbetsmarkanden och att det går tvärtemot det marknadsfunktionella grundmönster som 
ständigt omfördelar möjligheter och rättigheter. Lagen om anställningsskydd är enligt 
Christensen en funktion som skyddar de människor som redan har ett arbete och främjar 
inte någon likafördelning i samhället. Därmed missgynnas de som ska ta sig in på 
arbetsmarknaden. LAS torde därför missgynna de ungdomar som står utanför 
arbetsmarknaden och gynna de äldre som har arbete.  

                                                 
84 Legostadgan var en sorts tidig lagstiftning för tjänstefolk.  
85 Jfr 6b § LAS.  
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9.2 Komparativ analys utifrån normativa mönster avseende det 
danska och svenska anställningsskyddet.  
 
I detta avsnitt kommer en komparativ analys av dansk och svensk anställningsskydd 
med utgångspunkt från skyddet för etablerad position att göras.   
 

Den komparativa analysen utgår från områden 1) saklig grund för uppsägning av 
arbetstagare, 2) skadeståndsregler, 3) turordningsregler, 4) Företrädesrätt till 
återanställning.  

 
 I den danska arbetsrättsliga lagstiftningen kan utläsas att skyddet för etablerad 

position i princip är obefintligt. Bland tjänstemän finns ingen möjlighet att kvarstå i den 
etablerade positionen. En tjänsteman måste oavsett om uppsägningen är osaklig eller ej 
lämna sitt arbete och kan inte göra anspråk på att stanna kvar i arbetet. En arbetare inom 
den privata sektorn i Danmark har i och för sig en möjlighet att få anställningen 
ogiltigförklarad. Men då denna ogiltighetsförklarings värde är svår att avgöra kan 
antagas att något skydd för etablerad position bland arbetare i fråga om att kunna 
kvarstå i anställningen i Danmark i vart fall inte i någon större omfattning föreligger. De 
svenska reglerna är relativt klara på området och ger en långtgående rättighet för 
arbetstagaren att kvarstå i anställningen och tyder därmed på att skyddet för etablerad 
position på arbetsmarknaden är relativt hög i Sverige. Beaktansvärt är förstås den 
möjligheten att ”köpa ut” en arbetstagare genom att betala ett visst antal månadslöner 
motsvarande skadestånd för att få arbetstagaren att frånträda anställningen. Skillnaden 
mellan Sverige och Danmark blir dock ändå att skyddet för etablerad position är lågt i 
Danmark och högt i Sverige. Detta får knytas till de nationalekonomiska studier86 som 
gjorts där man konstaterat att den upplevda tryggheten i Danmark förefaller vara högre 
än den upplevda tryggheten i Sverige. Det innebär således att det i princip obefintliga 
skyddet för etablerad position utifrån det faktum att man kan bli uppsagd inte verkar 
påverka danskarnas känsla av trygghet på arbetet. Snarare verkar det som att många 
danskar känner en större trygghet på arbetsmarknaden än vad svenskarna gör, fastän 
lagstiftningen på den danska arbetsmarknaden i princip är obefintlig.  

 
Skadeståndsreglerna i Danmark skiljer sig markant åt då de 32 månadslöner som en 

arbetstagare i Sverige maximalt kan erhålla är avsevärt mindre än de 12 månaders 
gottgörelse som en dansk arbetare enligt huvudavtalet har rätt till. Detta är ytterligare ett 
uttryck för att skyddet för etablerad position i Danmark inte prioriteras på samma sätt 
som den svenska lagstiftningen prioriterar skyddet.  

 
Turordningsreglerna i Sverige finner inte någon motsvarighet i den danska 

lagstiftningen och innebär således att en person som varit anställd under en längre tid i 
sig inte verkar åtnjuta ett större skydd än den som haft en kortare anställning. Den 
danska lagstiftningen ger inte något skydd för den som arbetat länge och skyddar 
därmed inte den som redan uppnått en viss position.  

 
Företrädesrätten till återanställning är ett starkt fundament i den svenska rätten men 

motsvaras inte i den danska rätten av något likvärdigt. Företrädesrätt till återanställning 
går varken att finna i lagarna eller de stora kollektivavtalen i Danmark. Skyddet för den 
etablerade positionen genom företrädesrätt till återanställning finns således icke.  

 
 

                                                 
86 OECD Employment Outlook 2004. 
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10. Slutsats/diskussion 
 
Den danska arbetsrättsliga lagstiftningen innehåller inte det momentet av skydd för 
etablerad position som den svenska lagstiftningen ger uttryck för. Snarare är 
lagstiftningen genom sin stora koppling till arbetsmarknadens partsförhållande såväl 
flexibel som trygg. Lagstiftningen gör det enkelt för en arbetsgivare att säga upp en 
arbetstagare men det förefaller vara lätt för den uppsagda att finna ett nytt arbete. Den 
högre nivån av trygghet som arbetstagarna verkar känna på arbetsmarknaden i Danmark 
kontra de svenska arbetstagarnas känsla av trygghet är i förevarande fall ytterst 
intressant. Även om lagstiftningen i Danmark är nästintill obefintlig känner sig 
danskarna tryggare än svenskarna på arbetsmarknaden. Utifrån dessa fakta verkar det 
inte som att det är lagstiftningen som gör att människorna känner sig trygga på 
arbetsmarknaden.  
 
Danmark uppvisar en flora av regler där det är enkelt att säga upp människor men också 
enkelt för en arbetstagare att lämna sitt arbete. Detta kan innebära att rörligheten på 
arbetsmarknaden ökar i och med att det är enkelt att gå till ett nytt arbete såväl som det 
är enkelt för arbetsgivaren att säga upp.  
 
Som trygghet i systemet finns det en generös a-kassa som i en period av upp till fyra år 
kan trygga den arbetslöses ersättning. Kombinerat med detta finns det i lagstiftning krav 
på att en arbetstagare ska kunna ta ett arbete med en dags varsel. Detta innebär självklart 
att man har en ganska hög grundtrygghet men ingen tillåtelse att bli kvar i systemet om 
man inte direkt tar ett arbete som erbjuds.  
 
En stor del av den danska arbetsmarknadsmodellen verkar handla om det välfungerande 
partssystemet där parterna tar fullt ansvar för arbetsmarknaden och där dialogen mellan 
arbetsgivare och arbetstagareorganisationer fungerar väl. I Sverige verkar det finnas ett 
uppenbart problem i dialogen mellan arbetsmarknadens parter. En avgörande fråga i 
Danmark för att dialogen mellan parterna ska fungera väl är balansen på 
arbetsmarknaden. Genom att största delen av reglerna på arbetsmarknaden finns i avtal 
blir det vid förändringar på arbetsmarknaden alltid en fråga om förhandling mellan 
parterna. Kanske skulle styrkeförhållandet på arbetsmarknaden förändras om endera 
part fick övertag genom lagstiftning. En sådan lösning skulle på den danska 
arbetsmarknaden kraftigt riskera att urholka det välfungerande förhandlingssystemet.  

Om man historiskt ser på anställningsskyddet i Sverige fanns det redan i legostadgan 
en viss mån av skydd för den anställde samtidigt som den anställde blev bunden vid 
arbetsgivaren. Det blev ett ömsesidigt skydd mellan arbetstagare och arbetsgivare. Ingen 
av parterna hade någon arbetsrättslig fördel före den andra. Denna ordning trängdes 
sedermera undan av det fria arbetsavtalet och genom de regler som i början av 1900-
talet lades fram hölls balansen mellan arbetsmarknadens parter genom att arbetstagaren 
hade rätt till uppsägningstid samtidigt som arbetsgivaren hade full rätt att leda och 
fördela arbetet. Rätten att leda och fördela arbetet innehåller den fria rätten för 
arbetsgivaren att avskeda arbetstagare. Till detta följde också den nya tidens avtal, det 
kollektiva arbetsavtalet som byggde på just den privaträttsliga grund som blev modellen 
för svensk arbetsmarknad såväl som för dansk arbetsmarknad.  
 
I Sverige har vi den problematik som man i Danmark lyckats överbrygga. Genom ökad 
lagstiftning, speciellt under 1970-talet, har vi förändrat styrkeförhållandet på 
arbetsmarknaden med tonvikt mot lagstiftning till förmån för arbetstagare. Denna 
förändring riskerar ligga till grund för försvårade breda avtalslösningar kring 
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arbetsmarknaden generellt i Sverige.  Inte minst blir en minskad dialog mellan parterna i 
Sverige oroväckande när arbetsmarknaden förändras. När en industriproduktion allt mer 
går mot en tjänsteproduktion riskerar lagstiftning som inte följt med i utvecklingen att 
tappa dels sin funktion som social skyddslagstiftning men också att förhindra den 
svenska arbetsmarknadens utveckling.  
 
Frågan jag ställt mig i detta arbete är hur man utifrån en analys som grund skulle kunna 
dra slutsatser för skapandet av en svensk ”flexicurity – modell”? 
 
Utifrån den danska regleringen ser man tydligt att en upplevd trygghet egentligen inte 
handlar om vilket anställningsskydd som finns för arbetstagaren. En obefintlig 
anställningsskyddslagstiftning kan fortfarande ge upplevt trygga medarbetare (!). En 
hög a-kassa verkar bidra till att människor känner sig trygga. I Danmark kombineras 
hög a-kassa med en aktiv arbetsmarknadspolitik som i hög grad ser ut som en 
rättighetslagstiftning. Vid en jämförelse med den svenska lagstiftningen för arbetslösa 
som snarare verkar handla om hur en arbetslös ska anvisas arbete, ges danskarna istället 
en rätt till hjälp med att hitta arbete. En springande punkt i den danska ”flexicurity-
modellen” verkar dock vara avsaknaden av anställningsskydd, eller i vart fall ett lågt 
anställningsskydd kombinerat med relativt låga regler för skadestånd. I min utredning 
berör jag anställningsskyddets dispositivitet genom kollektivavtal med tanken om 
huruvida denna modell skulle kunna vara en lösning för att finna en svensk ”flexicurity-
modell”.  
 
Det rådande svenska rättsläget gällande dispositiviteten i LAS medger visserligen 
avsteg från lagen men dessa avsteg får inte vara generella. Att det då skulle finnas 
möjlighet att via avsteg från lagen om anställningsskydd kraftigt avvika från lagens 
intentioner och anpassa sig till aktuella rådande situationer får ses som föga troligt. Ett 
eventuellt ”flexicurity – system” skulle således riskera att urholka syftet med LAS, 
förutsatt att man på ett sådant sätt frångår lagstiftarens intentioner att det skulle ses som 
otillbörlig urholkning av lagens grunder. Detta skulle i och för sig inte utesluta 
möjligheten att bygga på lagen med avtal och att avtala bort de delar man inte tycker 
passar. Men att det skulle leda till ett lägre anställningsskydd får ses som icke troligt. 
Denna möjlighet till avtalslösningar kräver inte allt för stora förändringar och riskerar 
således till sin natur att bli riskfyllda då det inte ställer upp några klara regler för hur 
mycket arbetsmarknaden får förändras. Såvida det inte till stor del överensstämmer med 
lagen riskerar kollektivavtalen att bli ogiltiga och därmed kan hela ”flexicurity” tanken 
falla, såvida tanken är att man skapar ett ”flexicurity-system” genom att överbygga LAS 
med avtal.  
 
När man jämför den danska och svenska lagstiftningen kring uppsägningar framstår den 
danska lagstiftningen klart och tydligt som mer flexibel än den svenska. Såväl 
uppsägningstiderna som skadestånden kommer inte i närheten av det svenska systemet. 
Snarare verkar hela den danska lagstiftningen utgå från att det skall vara smidigt att säga 
upp arbetstagare men systemet ska fånga upp dessa arbetstagare och i värsta fall erbjuda 
dessa en generös a-kassa. Som en följd av att det är enkelt att säga upp personal verkar 
det som att behovet av visstidsanställningar inte är lika stort i Danmark som i Sverige. 
Då den i princip enda anställningsformen som används i Danmark är 
tillsvidareanställning har man inte heller ett bekymmer med att människor går på korta 
kontrakt. Kort sagt verkar danskarna ha hittat en lösning där arbetsmarknadens parter tar 
stort ansvar och skapar en flexibel men samtidigt trygg arbetsmarknad. Detta genom att 
hålla lagstiftaren långt borta från arbetsmarknaden och genom bibehållna 
styrkeförhållanden föra en progressiv dialog om hur den danska arbetsmarknaden skall 
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utvecklas. Till detta får kopplas det ansvar som parterna tar genom att tala och förhandla 
med varandra.  
 
En möjlighet till Svensk ”flexicurity” verkar i första hand handla om att 
arbetsmarknadens parter måste ta ett gemensamt ansvar för arbetsmarknaden. En god 
dialog måste föras samtidigt som lagstiftaren bör hålla sig borta från parternas område. 
En förutsättning för denna dialog är att parterna har jämbördiga styrkeförhållanden och 
att ingendera part har övertag genom lagstiftning.  
 
Om man vill skapa ett svenskt ”flexicurity -system” och till detta drar lärdom av 
danskarna kan man konstatera att, en god nivå på a-kassan är bra för att trygga 
arbetstagarna i grunden. Danskarnas rätt till en fyraårig a-kassa verkar ha inflytande på 
danskarnas känsla av trygghet på arbetsmarknaden. Utöver detta bör det finnas en aktiv 
arbetsmarknadspolitik som ger goda möjligheter till vidareutbildning och 
kompetenshöjning. Den danska lagstiftningen som mer verkar vara en sorts 
rättighetslagstiftning kanske kan fungera som förebild för den svenska lagstiftningen. 
 
 Slutligen torde en avreglering av LAS påverka avtalsparternas styrkeförhållande 
positivt. Detta skulle kunna leda till ett krav på att parterna fullt ut tog ansvar för 
arbetsmarknaden med det ständiga hotet om att riksdagen annars griper in och lagstiftar. 
I Danmark har parterna lyckats behålla ”septemberforlig- andan” samtidigt som vi i 
Sverige allt mer frångått ”Saltsjöbadsandan” och grunderna i decemberkompromissen. 
Jag är övertygad om att parterna i Sverige behöver finna nya samförståndslösningar och 
att den svenska modellen endast kan överleva genom ökad dialog mellan parterna och 
genom mindre lagstiftning.  
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