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Förord 
 
Detta, mitt sista arbete i rättsvetenskap vid Institutionen för industriell ekonomi och 
samhällsvetenskap, avdelningen för rättsvetenskap i Luleå, är måhända det enskilda arbete 
som gett mig den största insikten i nöjet att studera juridik.  
 
Ämnet är en naturlig följd av min kandidatuppsats rörande en eventuell svensk ”flexicurity 
modell”1 och har tagit med mig på en spännande resa in i anställningsskyddslagens förarbeten 
och rättsfall vilket slutligen resulterat i produkten du håller i din hand. 
 
Som vägvisare har jag haft Professor Bertil Bengtsson som inte bara gett mig ovärderliga råd i 
hur juridiken skall skrivas, utan också ställt det rätta frågorna och sporrat mig att vända och 
vrida på rättsfall och förarbeten för att försöka förstå innebörden korrekt. Ett stort tack till 
Bertil som varit min handledare i detta examensarbete.  
 
Ett särskilt tack vill jag rikta till Pauline Ahlnér, rättsvetare tillika min sambo för stor hjälp 
med språklig utformning.  
 
Slutligen vill jag tacka alla som, likt mig, funnit och alltjämt finner ett intresse i att resonera 
kring- samt utveckla principer för den framtida arbetsmarknaden. Juridiken är till sin form 
den yttersta ramen, för hur arbetsmarknaden och för all del andra delar av samhället kan 
formas. Så är fallet med lagen om anställningsskydd och så är också fallet med många andra 
lagar. Lagarna skall vara skrivna för att klara en förändrad framtid, vilket lagen om 
anställningsskydd till min glädje verkar kunna göra.  
 
Denna uppsats hoppas jag kan utgöra en uppmaning till arbetsmarknadens parter att hitta 
samförståndslösningar för att hantera en framtida arbetsmarknad, en arbetsmarknad som 
samtidigt kan vara både flexibel och trygg.  
 
 
 
Pajala/Luleå 
 
 
 
David Svenn  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Begreppet flexicurity är en sammansättning av de engelska orden ”flexibility” samt ”security”. Med detta 
menas ett arbetsmarknadssystem som är såväl flexibelt som tryggt. I Danmark har man försökt uppnå detta 
genom en stor frihet för arbetsgivaren att anta och säga upp arbetstagare samtidigt som arbetstagarna kunnat 
erhålla en generös a-kassa och goda möjligheter till kompetenshöjning efter att man förlorat sitt arbete. Detta 
system brukar betecknas som både flexibelt som tryggt.  
 



 
 

Sammanfattning 
 
Denna uppsats avsåg, som en påbyggnad till min kandidatuppsats ”Dansk flexicurity i svensk 
rättslig belysning”, utreda frågan hur långt semidisposiviteten i LAS sträcker sig och om 
arbetsmarknadens parter genom kollektivavtal kan avtala om ett svenskt flexicurity-system.   
  
I arbetet har jag valt att begränsa mig till att endast utreda semidisposiviteten som stadgas i 2§ 
LAS gällande reglerna om turordning samt företrädesrätt till återanställning.  
 
Rättsläget verkar när samtliga rättskällor beaktas vara ganska tydligt. Förarbetena landar, 
enligt min utredning, i att det finns en avsevärd semidisposivitet i lagen om anställningsskydd 
så länge avsteg från LAS sker med kollektivavtal på centralnivå. Gällande företrädesrätten till 
återanställning finns dock begränsningar i lagen, även på centralnivå, som innebär att 
arbetsmarknadens parter har en mycket stor frihet att avtala om andra lösningar än de lagen 
föreskriver, så länge dessa är bättre än lagens regler. Det verkar som att arbetsdomstolen, vad 
gäller företrädesrätten till återanställningen, vid utgångspunkt ur förarbetena lägger vikt vid 
att argumenten som gjorde företrädesrätten semidispositiv handlade om att kollektivavtalen 
skulle vara mer förmånliga än lagens bestämmelser. Generellt kan sägas att disposiviteten 
gällande företrädesrätten är vidsträckt så länge ett socialt skydd, som är bättre än lagen, kan 
garanteras arbetstagarna. Detta stora hänsynstagande till LAS form av social 
skyddslagstiftning verkar inte, på samma sätt som med företrädesrätten, beaktas av AD vad 
gäller reglerna om turordning. Detta då förarbetena tydligt reglerar turordningsreglernas 
disposivitet.  
 
Semesterlagens påverkan på rättstillämpningen i anställningsskyddslagen torde inte innebära 
att AD frångått gängse lagtolkningsmetoder. Det faktum att uttalanden i motiv till en lag 
påverkar rättstillämpningen i en annan lag är korrekt utifrån ett konstitutionellt perspektiv, 
förutsatt att det gäller ny lag. Med detta kan sägas att det i vart fall ur konstitutionell 
synvinkel inte är tveksamt att uttalanden i motiven till semesterlagen tillåts styra 
rättstillämpningen i anställningsskyddslagen. 
 
Detta innebär att om arbetsmarknadens parter har intresse av att generellt avtala bort 
rättigheten till företrädesrätt till återanställning måste det ske på ett sådant sätt att 
arbetstagarna garanteras ett socialt skydd. Avtal som ensidigt fråntar arbetstagare rättigheten 
till företrädesrätt skulle riskera underkännas vid prövning i AD. Snarare verkar det som att 
parterna måste hitta en modell där företrädesrätten avtalas bort till förmån för åtgärder som 
kan garantera arbetstagarna ett bättre socialt skydd.  
 
En möjlig lösning för att hantera skyddssyftet i LAS är att i kollektivavtal på centralnivå vid 
sidan av avsteg från företrädesrätten knyta generösa inkomstbortfallsförsäkringar och goda 
möjligheter till utbildning eller hjälp med att finna ett nytt arbete. På sådant sätt skulle 
individens sociala trygghet kunna behållas samtidigt som arbetsgivarens eventuella intresse av 
större flexibilitet på arbetsmarknaden skulle tillgodoses. Sådana lösningar skulle garantera 
skyddssyftet i LAS samtidigt som en stor flexibilitet för arbetsgivaren skulle kunna uppnås. 
Vad gäller turordningsreglerna i LAS verkar det inte finnas några i lagen direkta 
begränsningar i möjligheten att genom kollektivavtal på centralnivå sluta avtala om avsteg 
från lagens bestämmelser. 
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1. Inledning 
 
Under en längre tid har diskussioner om det danska flexicurity-systemet förts i Sverige. Det 
danska systemet verkar kunna kombinera upplevt trygga arbetstagare med en flexibel 
arbetsmarknad. Systemet har intresserat mig, och jag har våren 2007 författat en uppsats med 
titeln ”Dansk flexicurity i svensk rättslig belysning”. I den undersökningen kom jag i kontakt 
med frågan huruvida det går att skapa ett svenskt flexicurity-system genom att överbrygga 
LAS med kollektivavtal. Denna fråga avser jag utreda i denna uppsats.   
 
Som inledning till utredningen om hur långt semidisposiviteten i LAS sträcker sig, vad gäller 
de delar som kan påverka flexibiliteten på arbetsmarknaden, ger jag en kort redogörelse av 
min kandidatuppsats.  

1.1 ”Dansk flexicurity i svensk rättslig belysning”.  
 
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.2

 
Den danska arbetsmarknadsmodellen: flexicurity3

 

 

Flexibel  
arbetsrätt 
(III) 

Hög ersättning vid  
Arbetslöshet (II) 

Välfungerande avtals och 
förhandlingssystem  

Aktiv arbetsmarknadspolitik (I) 

 
  

                                                 
2 Helge Werner, Dansk Arbetsgivarförening. 
3 L. Westerlund., Tryggare på andra sidan sundet. 2006.  
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Den danska arbetsmarknaden brukar betecknas som såväl flexibel som trygg. Lagstiftningen i 
Danmark gör det lätt för en arbetsgivare att säga upp en arbetstagare samtidigt som det 
förefaller vara lätt för den uppsagda att finna ett nytt arbete. Den högre nivån av trygghet som 
arbetstagarna känner 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 danskarna större trygghet än svenskarna på arbetsmarknaden.  
 
Danmark uppvisar en flora av regler där det är lätt för arbetsgivaren att säga upp arbetstagare 
och samtidigt lätt för en arbetstagare att lämna sitt arbete. Det innebär att rörligheten på 
arbetsmarknaden är stor.  
 
Vid sidan av rörligheten på den danska arbetsmarknaden finns en stor trygghet i det danska 
systemet genom en generös a-kassa som kan trygga den arbetslöses inkomstbortfall. 
Kombinerat med detta finns i lagstiftningen krav på att en arbetstagare skall ta ett arbete med 
en dags varsel. Detta innebär att danskarna har en hög grundtrygghet men ingen tillåtelse för 
en arbetstagare att bli kvar i systemet om den inte direkt tar ett arbete som erbjuds.  
 
En stor del av den danska arbetsmarknadsmodellen handlar om ett välfungerande 
partssystemet där parterna tar fullt ansvar för arbetsmarknaden och där dialogen mellan 
arbetsgivare och arbetstagarorganisationer fungerar väl. En avgörande fråga i Danmark för att 
dialogen mellan parterna ska fungera 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 parten fick övertag genom 
lagstiftning. En sådan lösning skulle på den danska arbetsmarknaden kraftigt riskera att 
urholka det välfungerande förhandlingssystemet.  
 
I Sverige verkar vi ha den problematik som man i Danmark lyckats överbrygga. Genom ökad 
lagstiftning, speciellt under 1970-talet, har vi förändrat styrkeförhållanden på 
arbetsmarknaden med tonvikt mot lagstiftning till förmån för arbetstagare. Denna förändring 
riskerar ligga till grund för försvårade breda avtalslösningar kring arbetsmarknaden generellt i 
Sverige.  Inte minst blir en minskad dialog mellan parterna i Sverige oroväckande när 
arbetsmarknaden förändras. När industriproduktion går mot tjänsteproduktion riskerar 
lagstiftning som inte följt med i utvecklingen att tappa sin funktion av social 
skyddslagstiftning samtidigt som samma lagstiftning riskerar förhindra den svenska 
arbetsmarknadens utveckling.  
 
Utifrån den danska regleringen ser man tydligt att en upplevd trygghet egentligen inte handlar 
om vilket anställningsskydd som finns för arbetstagare. En obefintlig 
anställningsskyddslagstiftning kan fortfarande ge arbetstagare som upplever sig som trygga 
(!). En hög a-kassa verkar bidra till att människor känner sig trygga. I Danmark kombineras 
en hög a-kassa med en aktiv arbetsmarknadspolitik och en lagreglering 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 viktig del i den danska flexicurity-modellen är ett lågt 
anställningsskydd kombinerat med jämförelsevis låga regler för skadestånd.  
 
När man jämför den danska och svenska lagstiftningen kring uppsägningar framstår den 
danska lagstiftningen som mer flexibel än den svenska. Såväl uppsägningstiderna som 

 5



skadestånden kommer inte i närheten av de svenska. Snarare verkar hela den danska 
lagstiftningen utgå från att det skall vara smidigt att säga upp arbetstagare men i de fall annat 
arbete inte erhålls skall arbetstagaren kunna erbjudas en generös a-kassa. Som en följd av att 
det är lätt att säga upp arbetstagare är behovet av visstidsanställningar inte lika stort i 
Danmark som i Sverige. Kort sagt verkar danskarna ha hittat en lösning där arbetsmarknadens 
parter tar 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 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 inte begränsas av lagstiftning.  
 
Om man vill skapa ett svenskt flexicurity -system och för att skapa detta drar lärdom av den 
danska arbetsmarknaden kan konstateras att; en god nivå på a-kassan är bra för att trygga 
arbetstagarna i grunden. Rätten 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 möjligheter till vidareutbildning och kompetenshöjning. Den 
danska lagstiftningen som till sin funktion verkar vara en sorts rättighetslagstiftning kanske 
kan fungera som förebild för den svenska lagstiftningen. 
 
 Det viktigaste för en framgångsrik arbetsmarknadspolitik verkar vara att parterna fullt ut tar 
ansvar för arbetsmarknaden. Ett eventuellt flexicurity-system i Sverige kräver dock svar på 
frågan huruvida det är möjligt att överbrygga LAS med generella kollektivavtal som avtalar 
bort ”tryggheten” och som inte otillbörligt urholkar syftet med lagen. Förutsatt att detta är 
möjligt skulle en lagändring inte vara påkallad.  
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2. Syfte 
 
Denna uppsats avser, som en påbyggnad till min kandidatuppsats ”Dansk flexicurity i svensk 
rättslig belysning”, utreda frågan hur långt semidisposiviteten i LAS sträcker sig och om 
arbetsmarknadens parter genom kollektivavtal kan avtala om ett svenskt flexicurity-system.   
  
Uppsatsen behandlar bland annat lagtolkning i allmänhet och arbetsdomstolens speciella form 
av partsammansatt domstol och huruvida detta eventuellt påverkar lagtolkningen. 
 
Tanken är, måhända en smula djärv, att uppsatsen skall bidra till en vidare diskussion om hur 
ett svenskt flexicurity-system kan skapas.  
 

3. Avgränsning 
 
I arbetet har jag valt att begränsa mig till att endast utreda semidisposiviteten som stadgas i 2§ 
LAS gällande reglerna om turordning samt företrädesrätt till återanställning.  
 

4. Metod 
 
Utredningen är upplagd i enlighet med den traditionella juridiska metoden, rättsdogmatiken, 
vilket innebär att jag studerat de olika rättskällorna för att försöka finna gällande rätt. I denna 
uppsats har jag ansett det nödvändigt att dels ha ett kapitel om allmän lagtolkning samt dels 
väga de olika rättskällorna mot varandra i sökandet efter gällande rätt. Detta arbetssätt utgör 
den traditionella juridiska metoden och är enligt mig en förutsättning för att över huvud kunna 
avgöra vad som är att betrakta som gällande rätt.  
 
Jag har sett det som viktigt att inleda min utredning med en introduktion till ämnet utifrån min 
kandidatuppsats.   
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5. Lagtolkning 
 
Ett fastställande av gällande rätt kräver en genomtänkt analys av de rättskällor som skall ligga 
till grund för ett ställningstagande huruvida LAS kan behållas i ett eventuellt framtida svensk 
”flexicurity-system”. Med anledning av detta kommer jag inledningsvis att presentera den 
gängse lagtolkningsmetod som kommit till uttryck i svensk rätt. Redogörelsen tar sitt avstamp 
i hur rättskällorna kan användas för att utreda vad som är att anse som gällande rätt.  

5.1 Allmänt om lagtolkning.  
 
För juristen är lagtolkningsverktyget författningstext föga tillräckligt för att tolka lagens 
innebörd. Lagtextens otillräcklighet kommenterades redan av Ekelöf4som grunden till att 
juridiken inte kunde ses som en vetenskap. Snarare var juridiken en teknik som tillfogades ett 
antal värderingsmässiga avgöranden som kunde fungera som hjälpmedel för den enskilda 
domaren i sitt arbete med rättskipning. Det kanske viktigaste hjälpmedel en jurist idag har är 
motivuttalande av lagstiftaren. Vikten i motivuttalanden skiftar dock från motiv till annan och 
skall enligt Strömholm5 ses som ett expertutlåtande. Motiven följs av prejudikatbildning från 
högsta rättsinstans. Klarlagt är att prejudikat spelar en stor roll vid avgöranden i samtliga 
rättsinstanser. Detta är förstås en självklarhet med tanke på att en yttersta överprövning skulle 
resultera i avgörande från prejudikatsbildande instans. Prejudikaten följs av uttalanden i 
doktrin av framstående rättsvetenskapsmän. Dessa uttalandens tyngd vid rättskipning får sin 
rättsliga relevans utifrån den tyngd i argumentationen som respektive forskare lyckas 
frambringa.6

 

5.2 Motivens roll vid rättstillämpning.  
 
Att förarbetena till en författning inte ställer upp samma absoluta lydnadskrav som lagtext är 
ostridigt i rättsvetenskapen, samtidigt som vi har lagstiftare som i allt större grad utformar 
lagtexter som nästan är tvungna att kompletteras med förarbeten för att överhuvudtaget kunna 
vara användbara i domstol. Detta skapar ett ökat behov och beroende av motivuttalanden.  
 
Enligt Strömholm är de intressanta delarna i förarbetena till en lagstiftning 
kommittébetänkandet följt av statsrådsanförandet i propositionen, lagrådsprotokollet och 
slutligen utskottsutlåtandet i riksdagen. Respektive del av förarbetena är intressanta ur olika 
synvinklar. 7 Enligt Schmidt är de olika delarna i förarbetena att ses som en fortlöpande debatt 
mellan olika personkretsar. Ofta börjar debatten med att en utredning presenterar ett 
betänkande. Detta betänkande kan ofta vara användbart vid vidare detaljstudier om hur 
lagtexten skall tolkas. Rent generellt kan sägas att utredningen ofta har en stor juridisk tyngd 
när lagen sedermera skall tolkas, vilket grundar sig i att utredningen haft både lång tid att sätta 

                                                 
4 Ekelöf, Per Olof, Är den juridiska doktrinen en teknik eller en vetenskap? (1951) 
5Strömholm, Stig. ”Rätt, rättskällor och rättstillämpning”. Stockholm: Nordstedts Juridik AB, 1992. s. 371 
6 Måhända behöver framstående auktoriteter inte alltid argumentera för sin åsikt. Omgivningen kan i vissa fall 
tillmäta framstående jurister en sådan tyngd att själva uttalandet i sig är att anse som korrekt, oavsett vilken 
argumentation som frambringas.  
7 Strömholm s. 363 
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sig in i ärendet samt ofta kunniga experter knutna till utredningen. Efter att kommittén har 
avgett sitt betänkande får departementschefen en möjlighet att fortsätta debatten och antingen 
avfärda kommitténs förslag eller instämma i förslaget, oftast sker detta efter att betänkandet 
varit föremål för remissyttrande. Även departementschefsuttalanden får anses innehålla stort 
juridiskt värde, speciellt när uttalanden kommer från justitiedepartementet. 
Departementschefsuttalanden från andra departement kan inte alltid tillmätas samma juridiska 
tyngd. Departementschefsuttalandet följs av lagrådsprotokollet som kan innehålla åsikter av 
stort juridiskt värde. Lagrådsprotokollet bygger på bestämmelsen i 8:18 RF och brukar endast 
beröra de delar i lagförslaget som lagrådet är kritiskt till ur en lagstiftningsteknisk synvinkel. 
Lagrådet har bl.a. till uppgift att bedöma huruvida lagen är förenlig med grundlagen. När 
lagrådsprotokollet sedan går till departementschefen har denna (uttalandet är fingerat och ofta 
författat av departementets jurister med rättschefen som högst ansvarig) en möjlighet att 
bemöta uttalandet. Departementschefen har att avgöra huruvida man skall hålla med lagrådet, 
avfärda yttrandet eller inte uttala sig om lagrådets kommentarer. Slutligen hamnar förslaget 
till lagstiftning i ett riksdagsutskott där detta har att yttra sig om förslaget. Enligt Schmidt 
skulle det ligga nära till hands att se utskottet som den part i lagstiftningskedjan som skulle 
tillmätas den största tyngden. Detta i och med att utskottet uttalar sig sist och således har 
möjlighet att bemöta samtliga tidigare yttranden. Ett argument som skulle tala emot att 
utskottet skall tillmätas stor tyngd är det faktum att utskottsuttalandet inte kan granskas eller 
förkastas av någon senare aktör. Schmidt finner dock sig i att det faktum att utskotten inte har 
samma juridiska expertkunskap leder till att utskottsuttalanden inte kan tillmätas samma 
juridiska tyngd som exempelvis departementschefsuttalanden eller kommittébetänkande.8 
Även Strömholm anser att utskottet inte sällan behandlar frågor, ur ett lagtekniskt perspektiv 
där man förväntas möta motstånd, såväl torftigt som oklart.9  
 
Schmidt anser det viktigt i frågan om förarbetenas tyngd att det klargörs att; för att ett 
yttrande överhuvudtaget skall få någon betydelse förutsättes att det lämnas oemotsagt.10  
 
I ett betänkande delas motiven traditionellt upp i två delar, de allmänna motiven följt av 
specialmotiven. De allmänna motiven uttrycker skälen för varför en viss principlösning har 
valts och är ofta en resonerande text där utredningen redogör för den valda lösningen 
samtidigt som den avvisar andra tänkbara lösningar.11 Det är i de allmänna motiven man kan 
räkna med att finna allmänna riktlinjer och värderingar, som i rättstillämpningen, när lagen 
skall tolkas, kan komma till användning i vissa tveksamma fall.12 Specialmotiven är utav en 
mer lagteknisk karaktär där kommittén diskuterar kring lagstiftningstekniska frågor och 
belyser exempel på avvägningar vid tolkning i domstol.  
 
Generell kan sägas att kommittébetänkandet är, med utgångspunkt från den gedigna insats 
som kommittén brukar ha lagt ned på arbetet med utredningen, intressant då det är ytterst 
troligt att anta att denna utredningsgrupp besitter en större specialkunskap än vad en enskild 
domare kommer att besitta vid rättstillämpningen. Statsrådsanförandet är i vart fall vad gäller 
uttalanden från justitiedepartementet att anse som viktigt när lagen skall tolkas.  
Det verkar dock som att det är jämförelsevis sällan som departementschefsuttalande eller 
utskottsuttalande ger tyngd åt ett tolkningsförslag i en enskild detaljfråga. Detta förutsatt att 
kommittéförslaget i betydande omfattning inte omarbetats på departementsnivå. I så fall torde 

                                                 
8 Folke Schmidt i festskrift till Herlitz, sid 272-274 
9 Strömholm sid 366 
10 Schmidt sid. 274 
11 Juridikens källmaterial, sid.91.  
12 Strömholm sid 363. 
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departementschefen tvingas till mer omfattande utläggningar än vad som anses brukligt. 
Regelmässigt torde dock de resonemang som kan användas vid tolkning av lagen i 
detaljfrågor förekomma i kommittébetänkandet.13  
 
Sammanfattningsvis kan utifrån litteraturen konstateras14att förarbetena är att ses som en 
kontinuerlig dialog som tar sin utgångspunkt i kommittén och fortsätter via lagrådet, 
departementschefen och slutligen till riksdagsutskottet. Dock förefaller det vara tydligt att det 
oftast är kommittén, lagrådet samt departementschefen som går på djupet med de 
lagstiftningstekniska frågorna som kan uppstå vid en eventuell framtida tolkningsdiskussion i 
domstol. I och med detta torde kunna konstateras att de vägande delarna vid lagtolkning är 
kommittéuttalande, lagrådsprotokoll samt departementschefens uttalande.15 Till 
resonemangen i litteraturen får anföras att det kan finnas en problematik med att betänkanden 
kan ha legat en tid innan dessa resulterar i lag. Detta kan innebära att delar av det som belysts 
i betänkanden hunnit bli inaktuellt.     
 
I resonemanget om bundenhet till lagmotiv vid rättstillämpning får vägas in argumentationen 
om den ekonomiska ogörlighet som finns rådande krav på liknande noggrannhet för lagmotiv 
som för författningstext. Detta kan beskrivas med att man ponerar att det är svårt att en lagtext 
som står i uppenbar motsättning med annan lag passerar riksdagens kammare.16 Det torde 
vara större sannolikhet att förarbeten kan innehålla sådana felaktigheter som i ett senare skede 
skulle öka svårigheterna att finna gällande rätt. Strömholm anser att motiven uppenbarligen 
skrivs för att användas i lagtolkning, men detta endast, utgör inte i och för sig skäl nog för att 
använda annat än författningstext vid lagtolkning. Förarbetena har en mycket viktig funktion 
som expertutlåtande. Detta expertutlåtande kan vara betydelsefullt för juristen, men aldrig 
som något annat än expertutlåtande.17 Schmidt anför att domstolarna har frihet att avvika från 
förarbetena så snart starka skäl talar för en annan lösning.18  
 
Slutsatsen kring förarbetenas tyngd vid lagtillämpning torde kunna sammanfattas enligt 
följande: Motivuttalanden har en juridisk tyngd utifrån den juridiska argumentation som förs 
av respektive personkrets under lagstiftningsprocessen. Denna argumentation får sin tyngd 
utifrån den expertkunskap som respektive personkrets innehar. Expertisen förefaller finnas 
övervägande i de personkretsar där en stor juridisk kompetens finns. Dessa verkar vara 
kommittén, departementen samt lagrådet. Generellt kan konstateras att domstolarna har rätt att 
avvika från förarbetena, om starka skäl, talar för detta. Bundenheten till förarbeten torde 
därmed vara relativt stor.  
 

5.2.1. Något om hur uttalanden i förarbeten till viss lag får 
efterverkningar för annan lag. 
 
Ibland gör lagstiftaren uttalanden i förarbeten till viss lag som syftar till att förändra 
rättstillämpningen i en annan lag. Detta är en lagstiftningsmetod som är värd att yttra något 
om.  

                                                 
13 Strömholm sid 370-371 
14 M. Leijonhufvud i U. Bernitz m.fl., Finna rätt, nionde upplagan.2006, 5kap, s 114 samt B. Lehrberg. ”Praktisk 
juridisk metod”. Uppsala: Iustus förlag AB, 2001 s. 95 samt Folke Schmidt i Festskrift till Herlitz.   
15 Strömholm sid 362-372.  
16 Åke Lögdberg i Festskrift till Karl Olivecrona 1964: sid 438-430.  
17 Strömholm sid 368 
18 Folke Schmidt i Festskrift till Herlitz, sid. 276.  
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Lagrådet har i samband med tillkomsten av lagen om anställningsskydd uttalat sig kring 
denna fråga. Till 1982 års anställningsskyddslag anförde justitierådet Petrén, regeringsrådet 
Delin och justitierådet Bengtsson, vid lagrådssammanträde 1981-11-09, kritik mot den ur 
konstitutionell synvinkel tveksamma lagstiftningsmetod som innebär att man förändrar en 
regels innebörd i förarbetet men inte gör någon följdändring i lagtexten.  
 
”Regeln i 7 § av nu gällande lag, att saklig grund fordras för uppsägning, har behållits 
oförändrad i lagförslaget. I den allmänna motiveringen har likväl vissa uttalanden gjorts om 
begreppet saklig grund, vilka delvis syftar till en ändring i nuvarande rättstillämpning.  
Särskilt med hänsyn till att bestämmelsen i fråga skall överföras till en ny lag om 
anställningsskydd kan något hinder inte anses föreligga att uttalandena tillerkänns betydelse 
som lagmotiv i kommande tvister om paragrafens innebörd.”19

 
Med citatet ovan menade lagrådet inte att framföra kritik mot hur lagen om anställningsskydd 
hade hanterats. Snarare uttrycker uttalandet att förändringarna i rättstillämpning som lagen om 
anställningsskydds förarbeten uttrycker var fullt förenliga med den konstitutionella rätten, då 
detta var fråga om en ny lag. Däremot är lagrådets formulering en uppmaning till lagstiftaren 
att tänka på den tveksamma lagstiftningsmetod som uppkommer då lagstiftaren gör en 
ändring i en lags förarbete som syftar till förändring i gällande rättstillämpning för en lag som 
inte är ny. Därmed kan generellt sägas att lagrådet var av den åsikten att lagstiftarens 
inflytande över rättstillämpningen är godtagbar i de fall ny lagstiftning tillkommer. I annat fall 
skall den konstitutionella maktdelningen respekteras.  
 
Vidare kan spörsmål om normer vid rättstillämpning vara en problematik då olika normkällor 
kan ge uttryck för olika normer. I äldre rätt ansågs att domaren i domstol inte helt skulle 
nyskapa normer vid rättstillämpning, utan snarare använda sådana som redan var erkända för 
andra situationer.20 Redan på femtiotalet tillbakavisades denna metod av Schmidt som ansåg 
att det skulle vara problematiskt för den verksamma domaren att i den enskilda 
rättstillämpningen söka ledning ur den ena eller andra rättsnormen från någon närliggande 
lagstiftning för att avgöra en aktuell rättsfråga. Schmidt anförde en personlig deklaration kring 
hur normer i viss lag kan hanteras i annan lag. Han menade att värderingar och principer som 
legat till grund för ny lagstiftning, bör tillerkännas större betydelse än grundsatser hämtade ur 
äldre lagstiftning. På det sättet menade Schmidt, kommer det äldre lagmaterialet att anpassas 
efter det nya.21Welinder hävdade kring denna fråga ”att uttalanden angående tillämpningen i 
en lag, som ej sällan göras i samband med tillkomsten av en annan, ej kunna anses vara 
bindande för tolkningen av den förra”.22Sammanfattningsvis torde kunna sägas att uttalanden 
i förarbeten med detaljer om hur rättstillämpningen skall ske är godtagbart vid ny lagstiftning 
men icke önskvärd ur konstitutionellt perspektiv vid redan befintlig lagstiftning. Att normer 
hänförliga från ny lagstiftning automatiskt bryter gammal lag tycks vara önskvärt men inte 
tvunget. Det är i många fall upp till den enskilda rättstillämparen att avgöra.  
 
 
 

                                                 
19 Prop 1981/82:71 s 164 
20 Folke Schmidt i Festskrift till Herlitz sid 296 
21 Schmidt sid. 297 
22 Carsten Welinder i SvJT 1953 sid. 86 ”Något om motivens betydelse för lagtolkningen”.  
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5.3 Prejudikatens roll vid rättstillämpning.  
 
Prejudikaten fick under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet ta sin kraft utifrån en 
logisk slutledningsform23där resonemanget byggde på gällande rätt och inte gav utrymme för 
fritt rättsskapande eller för domstolens eget värderande. Exempel på denna tekniks 
tillämplighet finnes i Högsta domstolens domar, NJA 1875 s 489, NJA 1877s. 334 samt NJA 
1877 s. 487.24 Den äldre tekniska utformning av domar har sedermera ersatts av mer 
resonerande domskäl där kravet på intellektuell skärpa måhända fallit tillbaka för ett 
utförligare resonemang i många fall följt av en omfattande kritisk förhållning gentemot 
rättskällor.  
 
Sägas kan att början av 1900-talets domar präglades av ett rättfärdigande av resultatet i den 
avkunnade domen. Domstolen använde sig av skriven lag och auktoritativa rättsregler som 
rättskällor. Idag är domarna präglade av utförligare resonemang där målet för domstolen är att 
klargöra ”vilka överväganden som faktiskt lett till avgörande i ett mål”. Avgörande för denna 
rättsutveckling är tillkomsten av den nya rättegångsbalken som skapade ett nytt skede, i 
litteraturen kallad det ”öppna skedet”.  
 Idag handlar domskälen i större utsträckning om att mellan olika möjliga lösningar resonera 
sig fram till vilken lösning som skall tillämpas utifrån exempelvis samhälleliga konsekvenser 
eller andra lämplighetssynpunkter. Detta skapar en diskussion kring vad som är gällande rätt 
och vilket avgörande som skapar vissa önskvärda konsekvenser. Tillvägagångssättet är en 
frångång från en ren semantisk tolkning till en i större grad teleologisk argumentation25

 

5.3.1 Prejudikatets lagreglerade tyngd.  
 
Lagregleringen kring prejudikat är ringa med undantag av 3:5 RB, 5 § 1971 års 
förvaltningsdomstolslag, nr 291 samt 54:10 RB, 36 § förvaltningsprocesslagen 1971, nr 291.  
 
Detta stämmer med det som riksdagens första lagutskott uttalade 1947 om att; ”endast 
tyngden av de skäl, som av HD åberopas till motivering av domsluten bör vara avgörande för 
HD:s inflytande på rättstillämpningen i de lägre instanserna”, fortfarande är för handen. Det 
vill säga att; det är endast lagen i sig som är bindande vid rättstillämpning, prejudikat från 
högsta instans är bindande i den mån domaren finner skälen tunga nog för att avgöra det 
aktuella målets utgång. Lagutskottets uttalande verkar ha en teoretisk utgångspunkt och ha 
föga överensstämmelse med den praktiska verklighet som tillämpas av domarkåren. Enligt 
Schmidt anser sig de flesta svenska domare otvivelaktigt böra taga särskild hänsyn till 
prejudikat refererade i Nytt juridiskt arkiv. Schmidt menar att en domare följer prejudikaten 
just därför att de härrör från Högsta domstolen, även då domaren kan mena att ett annat 
avgörande i och för sig skulle ha varit lämpligare.26

                                                 
23 Strömholm kallar på sid 380 detta för ”syllogistisk term”.  
24 Strömholm sid 381 
25 Strömholm sid 383 
26 Folke Schmidt i Festskrift till Herlitz, sid 272 
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5.4 Skäl för användande av prejudikat vid rättstillämpning och 
prejudikatets förhållande till övriga rättskällor. 
 
Skälen för användande av prejudikat är till stor del vägande ur en praktisk synvinkel. Att 
dömandet skall vara enhetligt och att det skall råda likformighet i domstolarnas resonerande 
har sin grund i rättssäkerheten. Utgången i ett mål skall så långt som möjligt kunna vara 
förutsägbart för att en rättssäkerhet skall kunna upprätthållas.  
 
Att högsta instans, precis som lagstiftaren, erhåller en viss expertkunskap i de regler som 
används vid prövning av ett mål skapar en situation där högsta rättstillämpande instans torde 
kunna bilda sig en större uppfattning om generella samhälleliga konsekvenser som en viss 
utgång i det förevarande målet kan få, till skillnad mot den enskilda domaren i underinstans. 
Av vikt är också de arbetsekonomiska vinster såväl som de processekonomiska vinster som 
uppstår då en enhetlighet finns mellan rättsinstanserna. En anledning för domaren att följa 
prejudikat torde även vara sannolikheten för en överklagan om inte prejudikat i det enskilda 
fallet följs. Någon större teoretisk motivering kring skyldighet att följa prejudikat återfinns 
sällan.27  
 
Problem att följa prejudikat kan uppstå då prejudikatet står i konflikt med norminnehåll i lag. 
Ett annat problem som kan uppstå vid prejudikatstillämpning är då högsta instans tillämpar en 
lagtolkningsmetod som underrätt senare ogillar. Det vill säga det föreligger en oklar rättsregel 
och högsta instans genomför en lagtolkning som kan ifrågasättas utan att beteckna domen som 
inkorrekt.28Strömholm menar att denna uppkomna situation skulle kunna lösas genom att 
högsta instans öppet och sakligt visade sina skäl och att underrättsdomare med detta som 
grund inte direkt skulle förkasta prejudikatet.29  
 

5.4.1 Prejudikat i strid mot förarbetsuttalanden.  
 
I de fall ett prejudikat står i normmässig strid mot uttalande i förarbeten ställs domaren inför 
en svår intresseavvägning, vilket tyvärr resulterar i en alltför ofta eklektisk metod. Det vill 
säga, domaren väljer sina argument efter det enskilda fallet vilket riskerar sätta rättssäkerheten 
ur spel. Ett sätt att försöka förhindra äventyrandet av rättssäkerheten är att se om det finns 
objektiva skäl för att förklara eller ifrågasätta den ena rättskällans argumentation.  
 
Frågan om domstolen medvetet frångått ett förarbetsuttalande med anledning av att man inte 
funnit detta tillämpligt eller lämpligt blir förstås av stort intresse vid bedömningen av vilka 
normer som skall gälla. Även avvägningen huruvida detta är ett udda avgörande eller en 
väletablerad praxis torde spela avgörande roll för att besluta om vilken rättskälla som skall 
tillmätas betydelse.  
 
När rättskällor strider mot varandra kan det vara av intresse att granska tyngden i de olika 
uttalandena. I förarbeten handlar det om att avgöra vilken auktoritet uttalanden har utifrån sin 
roll som expertutlåtande och beträffande prejudikatet får rättstillämparen se huruvida 

                                                 
27 Strömholm 388-390.  
28 Se NJA 1965 s.33.  
29 Strömholm 390-392 
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prejudikatsinstansen varit enig i sitt beslut. En grupp domare med stor oenighet skapar inte i 
sig ett lägre prejudikatsvärde men man kan, precis som med kritik i doktrin, använda de 
skiljaktigas mening till att kritisera argumenten i prejudikatet.30  Det som måste ske i 
domstolen är således en avvägning av argumentens tyngd för bedömning av hur de skall 
användas i det enskilda fallet. I praktiken förefaller det dock vara så att många jurister 
tillerkänner prejudikaten en större tyngd än förarbetena vid tolkning av oklara rättsregler.  
 
 
 
 

                                                 
30 Strömholm s. 393 samt Bernitz, mfl. s.145 

 14



6. Tolkningsmetoder i svensk rätt 
 
I detta kapitel går jag in på en del tolkningsmetoder som är brukliga i svensk rätt.  
 

6.1 Logisk-grammatisk tolkning. 
 
Den logiskt-grammatiska tolkningen (lexikalisk tolkning) bygger på ett avgörande av det 
skrivna ordets innebörd samtidigt som tolkningen förutsätter en motsägelsefri lagstiftning. En 
särskild juridisk term skall utifrån lagstiftarens eller högsta rättstillämpande instans ha givits 
en viss innebörd som därmed skall användas generellt vid bedömning av det särskilda ordets 
innebörd i svensk rätt.31 Denna tolkningsmodell ställer stora krav på dels språklig precision 
från rättstillämparen men också på en språklig kunnighet från lagstiftarens håll. Det är orden i 
texten som skall leda rättstillämparen rätt i avgörandet av ett mål. Med detta skall också 
kunna förutsättas att ett och samma begrepp skall ha samma innebörd oavsett i vilket rättsligt 
sammanhang begreppet framkommer. Tolkningen ställer krav på att gällande rätt inte skall 
vara motsägelsefull, man skall kunna förutsätta att rätten är logisk. Ett enkelt exempel på 
logisk slutledning är den så kallade syllogismen som består av undersats, översats och 
slutsats. Exempelvis: 
 
Om D föreligger så föreligger P. 
Här föreligger D 
Alltså föreligger också P.  
 
Problemet vid en logisk-grammatisk tolkning är att rätten aldrig kommer att kunna uppnå den 
precision vid tolkning som exempelvis naturvetenskapen uppnår. Rätten är till sin funktion 
bestående av värderingar som måste användas för att i många fall kunna avgöra ett stadgandes 
innebörd. Därmed blir tolkningsmodellen otillräcklig för att avgöra gällande rätt.32  
 

6.2 Systematisk tolkning.  
 
Den systematiska lagtolkningen förutsätter likväl som den grammatiska tolkningen att 
lagstiftaren tagit hänsyn till rättens struktur. Den stänger till sin form in rätten i en konservativ 
struktur där det finns vissa givna ramar som rätten och därmed också lagstiftaren skall hålla 
sig inom. Detta skapar en situation där det förutsätts att ett visst stadgandes plats i 
rättssystemet, dess funktion i rättssystemet och dess systematiska konsekvenser som kan 
komma i konflikt med andra delar av rättsystemet, tydligt kartläggs och tas med i 
lagstiftningsprocessen. Sammanfattningsvis kan sägas att en systematisk tolkning ställer stora 
krav på lagstiftningsprocessen såväl som lagtillämpningen, det vill säga att man beaktar hela 
systematiken i rättssystemet när man stiftar lag såväl som när man tolkar lag.  
 

                                                 
31 För all del även i utländsk rätt om släktskap kan fastställas.  
32 Strömholm s.447-452 
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6.3 Subjektiv och objektiv lagtolkning.   
 
Subjektiv lagtolkning kan beskrivas så att domaren skall försöka finna lagstiftarens syfte och 
avsikt med lagstiftningen för att använda dessa som ledning vid vidare tolkning av stadgandes 
innebörd. I praktiken sträcker detta sig till att rättstillämparen skall utgå från förarbeten och 
däri försöka finna vad lagstiftarens syfte med rättsregeln varit. Detta ställer förstås till stora 
problem då förarbeten inte ger en nog tydlig bild av vad lagstiftaren tänkt sig. Det är ogörligt 
att finna vad personerna bakom förarbetena egentligen tänkt vid lagstiftningsprocessen, annat 
än det som nedtecknats i utredningen. Då förarbetena inte ger en fullständig ledning för 
tolkning av lagen kommer lagtolkningen ytterst alltid att bli en funktion av den enskilda 
domarens värderingar.  
 
Med objektiv metod menas att juristen skall försöka finna lagens syfte och avsikt såsom dessa 
är beskrivna i själva lagen. Detta förutsätter att juristen ser lagstiftningen som självständig i 
förhållande till lagstiftaren. Det är således de i lagen inneboende syftet som skall finnas och 
därmed skall inga historiska tillbakablickar göras för att finna något diffust lagstiftarsyfte. 
Lagen ”lever sitt eget liv” från det att riksdagen fattat beslut och lagstiftaren skall i lagen 
försöka bygga in ett syfte som skall användas som utgångspunkt när rättstillämparen 
tillgodogör sig lagstiftningen. Detta är i likhet med den systematiska tolkningen 
utomordentligt svårt att göra då det tar stor tid och energi av den enskilda rättstillämparen att 
finna den ”objektiva” viljan i lagen. Slutligen kommer även den objektiva lagtolkningen 
resultera i att domaren får falla tillbaks i sina egna värderingar och fatta ett ”subjektivt” 
beslut. Kanske är detta subjektiva beslut byggt på värderingar som delas av samhället i 
domarens samtid, likväl kommer rättstillämpning byggt på värderingar att utgöra ett visst mått 
av oklar rättssäkerhet.33  
 

6.4 Laganalogi.  
 
Vid vissa fall ”lånar” juristen ett begrepp eller en slutsats från ett visst rättsområde till ett 
annat för att komma fram till gällande rätt. Denna analogiska tolkning kan generellt bidraga 
till en större arbetsekonomi för juristen samtidigt som analogin skapar systemkonformitet och 
överskådlighet i det rättsliga systemet. Genom att juristen tillämpar samma funktion/regel 
som redan finns i det rättsliga systemet minskar risken för godtycklighet då regeln redan är 
förankrad. En jurist kan självfallet inte tillämpa laganalogier fritt utan att först ha gjort ett 
värderat ställningstagande att det i förevarande fall finns behov av en speciallösning.  
 
Laganalogins betydelse i rättssamhället skiljer sig mellan vilket rättssystem man befinner sig 
i. Är rättsystemet av kasuistisk art med heltäckande rättssystematik är det troligt att 
laganalogier används mer frekvent. Är rättssystemet av mer generell och abstrakt form är det 
troligt att rättstillämparen inom ramen för lagstiftningen torde kunna pressa in ”laganalogi 
tolkningarna” i reglernas betydelseområde.34

 
Strömholm hävdar att för att en laganalogi ska kunna ligga för handen krävs 

                                                 
33 Strömholm s. 453-456 
34 Strömholm s. 457-458 
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 att; ”det mellan den oreglerade och den reglerade situationen föreligger en väsentlig och 
avgörande likhet, som icke upphäves av någon avgörande olikhet”35  
 
Detta krav på likhet kan självfallet upplevas problematiskt då det i många fall är ogörligt att 
till fullo bestämma huruvida en lagregel är lik en annan. Likväl menar Strömholm att det finns 
tre grunder som kan beaktas vid avgörande om huruvida en lagstiftning liknar en annan så att 
en laganalogi kan tänkas. Dessa är: 
 

1. Att försöka granska de i förarbeten till lagstiftningen uttryckta syftet med regeln. 
2. Att försöka jämföra den analogiska rättstillämpningens konsekvenser för det enskilda 

fallet med konsekvenserna ur ett större samhälleligt perspektiv.  
3. Att försöka göra en värdering utifrån ”common sense” kring likheter och olikheter 

mellan lagregelns rättsfaktum och den analogiskt tolkade regelns rättsfaktum.36 
 

                                                 
35 Strömholm s. 459 
36 Strömholm s.460 
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7. Tillämpar AD samma lagtolkningsprinciper som HD? 
 
För att göra en bedömning av huruvida de tolkningsmetoder som redovisats i tidigare kapitel 
är applicerbara på arbetsdomstolen måste frågan ställas huruvida AD följer samma 
lagtolkningsregler som allmän domstol? Detta är måhända en stor och komplicerad 
rättsvetenskaplig frågeställning som jag inte har för avsikt att utreda till fullo i detta arbete. 
Jag finner det ändå av intresse att beröra ämnet inom ramen för uppsatsen. Den konkreta 
frågan blir huruvida AD till sin speciella form av partsammansatt domstol kan tänkas stå fri 
från gängse lagtolkningsmetoder? Om detta har Tore Sigeman resonerat, Sigemans 
resonemang återges till viss del nedan.37

 
AD:s partsledamöter skiljer sig från exempelvis tingsrätternas nämndemän. Detta i och med 
att nämndemännen är tillsatta för att bevaka tillämpningen av de demokratiskt stiftade lagarna 
vilket inte med fog torde kunna hävdas för partsledmöterna i AD.  
En annan viktig aspekt vid jämförandet av AD:s roll som domstol och exempelvis HD är 
domarens anställning. I regeringsformens 11 kap 1 § 3st. ges möjlighet att via speciallag 
frångå kravet på ordinarie domare om det gäller specialdomstol. I lagen om rättegång i 
arbetstvister (LRA) framkommer i dess 3 kap 1 § att ledamöter och ersättare i domstolen 
förordnas av regeringen för tre år. Det treåriga förordnandet skiljer sig avsevärt från en 
ordinarie domares situation, som i princip oavsättlig. Detta kan skapa en situation där en 
topporganisation som inte är nöjd med en domares arbete i AD skulle kunna påverka i 
riktningen att domarens förordnande inte förnyas. En situation där domarens anställning kan 
komma att styras av parterna är utifrån denna aspekt mer lik en skiljenämnd än en domstol.38  
 
De normer arbetsdomstolen tillämpar kan inte sägas vara av någon speciell karaktär annat än 
att de efter 1970-talets lagstiftningsvåg har kommit att till sin form bliva allt mer utav 
avvägningskaraktär. Det vill säga, domstolen har till uppgift att fatta ett avgörande efter en 
avvägning av partsintressen kontra lagstiftningens skrivningar om exempelvis god sed eller 
sakliga skäl. Detta har gett ett utrymme för domstolen att utforma gradskillnaderna i de ofta 
vaga avvägningskriterierna som lagstiftaren skapat. I rättsvetenskapen framhålls även de 
”oäkta avvägningsnormerna” där lagstiftaren inte har gett domstolen några kriterier att luta sig 
mot. Frånvaron av normer ger lagtillämparen en roll som mer är att likna vid lagstiftarens 
vilket innebär en juridifiering av en olöst intressekonflikt.39  
 
Det verkar som att AD i huvudsak följer samma lära om rättskällor och rättskällornas hierarki 
som HD följer. I och för sig kan sägas att AD har kännetecknats av en relativt stark bundenhet 
till lagförarbeten men det kan inte sägas att någon överdriven respekt har visats.40

 
AD försöker precis som allmänna domstolar att vid oklara rättsfrågor finna lösningar som kan 
ge uttryck för rättssystemets systematik i den meningen att lösningarna går överens med de 
värderingar lagstiftaren gett uttryck för i närliggande frågor. Det vill säga analogiska 
tolkningar av närliggande arbetsrättslig lagstiftning.41   
                                                 
37 Sigeman, Tore, Är Arbetsdomstolen egentligen en domstol?, Juridisk Tidskrift 1989/90, s 199. 
38 Sigeman s.201.  
39 Sigeman s.203 
40 Sigeman s.205, se även AD 1975 nr 7 samt Schmidt i SvJT 1970 s.707.  
41 Jmf AD 1978 nr 89.  
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Slutligen kan sägas att någon fullständig överensstämmelse i lagtolkning mellan 
Arbetsdomstolen och Högsta domstolen inte kan antas föreligga. Även om lagtolkningen inte 
till fullo överensstämmer med allmän domstols tolkningsmetoder torde dessa inte avvika 
väsentligt. Området verkar dock vara föga utrett och exempelvis Sigeman har efterlyst en 
vidare rättsvetenskaplig utredning, se citat nedan: 
 
 "AD verkar ju i en speciell rättslig miljö, i kraftfältet mellan  
arbetsmarknadens stora organisationer, och detta bör 
satta vissa spår i rättstillämpningen liksom intresseföretradarnas deltagande  
i rättskipningen. Särskilt om de företrädarnas intressen i en fråga  
sammanfaller helt eller delvis, kan förutsättningarna öka för att AD utvecklar  
en praxis som inte riktigt harmonierar med vad som kan antas vara allmänna  
domstolars lösning av närmast motsvarande fråga. Ämnet borde bli föremål för  
en närmare rättsvetenskaplig undersökning."42

 
Adlercreutz har i en studie utifrån avtalsrättens perspektiv berört HD och AD: s syn på 
avtalens tillkomst och inte funnit någon diskrepans i rättspraxis. AD: s skrivsätt har dock ofta 
varit mer pedagogiskt än HD: s. Någon utförlig systematisk jämförelse har jag inte funnit.43  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
42 Sigeman s.205 
43 Axel Adlercreutz i variationer på ett obligationsrättsligt tema, 1998, sid. 31.  
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8.  LAS semidisposivitet i lag och förarbete. 
 
Härmed lämnar jag den allmänna genomgången av lagtolkning för att utreda vad lagtexten 
och förarbetena uttrycker angående semidisposiviteten i LAS. Som grund för mina tolkningar 
har jag de, i uppsatsen tidigare beskrivna, allmänna lagtolkningsprinciperna. 

8.1. Semidisposivitet utifrån författningstext. 
 
Den svenska lagen om anställningsskydds huvudregel är att reglerna i lagen är tvingande till 
förmån för arbetstagaren. Detta innebär att avtal som upphäver eller inskränker arbetstagarnas 
rättigheter i LAS är ogiltiga. Till lagen finns undantagsregler som medgiver ett frångående 
från lagens regler. Undantagsreglerna stadgas i LAS 2 §.  
 
 Genom kollektivavtal får göras avsteg från paragraferna 5, 6, 22 och 25-27 §§ LAS. Är avtal 
slutet på central nivå kan avsteg göras från 11, 15, 21, 28, 32, 33, 40 och 41. Lagregler som 
får frångås genom kollektivavtal benämns semidispositiva.   
 Även 6a-b §§ kan parterna göra avsteg från förutsatt att de beaktar den EG-spärr som lagts in 
för att garantera uppfyllande av EG-rätt. I genomgången av de semidispositiva paragraferna 
har jag begränsat mig till de regler som direkt berör den enskilda arbetstagaren och som kan 
verka antingen främjande eller hämmande för en flexibel arbetsmarknad. I denna del redogör 
jag för paragraferna 22 om turordning vid uppsägning samt 25-27 om företrädesrätt till 
återanställning.  
 

8.1.1. Semidispositivitet i 22§ samt 25-27§§ LAS. 
 
22 § LAS 
 
Regeln om turordning vid uppsägning är kanske en av de regler i LAS som hårdast utsatts för 
kollektivavtalsreglering. Paragrafen är semidispositiv och frågan om huruvida det finns en 
bortre gräns för semidisposiviteten har prövats i AD44. Turordningsreglerna är nära 
sammankopplade med regeln om uppsägning på grund av arbetsbrist. När arbetsbrist uppstår 
skall arbetsgivaren tillämpa en turordning som baseras på antal anställningsår. Regeln utgör 
således en urvalsmodell för i vilken ordning arbetsgivaren skall säga upp arbetstagare. I fall 
av total nedläggning av en driftsenhet förlorar reglerna sin betydelse.45

 
25-27 §§ LAS. 
 
Reglerna om företrädesrätt till återanställning klargör att en arbetstagare som blir uppsagd på 
grund av arbetsbrist har rätt till företräde vid nyanställning hos arbetsgivaren. Reglerna är en 
följd av uppsägning på grund av arbetsbrist. Turordningsreglerna i 22 § förklarar hur en 
uppsägning på grund av arbetsbrist skall ske. Om arbetsbrist uppstår och en arbetstagare blir 
uppsagd har denna rätt till återanställning om arbetsgivaren behöver rekrytera ny personal. 
Företrädesrätten till återanställning är en central fråga i rättspraxis vid avgörandet av hur 

                                                 
44 Se rättsfall längre fram i denna uppsats.  
45 Lunning, Lars. Anställningsskydd åttonde upplagan. Stockholm. 2002. s.501-503.  
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otillbörlig urholkning av arbetstagares rättigheter skall bedömas och därmed avgörandet hur 
långt lagen om anställningsskydds semidisposivitet sträcker sig.46

 

8.2 Semidisposiviteten utifrån förarbetena.  
 
För att ytterligare förstå hur semidisposiviteten, som utgår ur 2§ LAS regleras i samverkan 
med övriga LAS bestämmelser börjar jag med en genomgång av förarbeten.  
 
Lagen om anställningsskydd har sitt embryo i 1971 års lag om anställningsskydd för vissa 
arbetstagare, kallad äldrelagen. Tanken med lagen var att förbättra den äldre arbetskraftens 
sysselsättningsmöjligheter.47Lagen hade inte några semidispositiva bestämmelser såsom går 
att finna i dagens anställningsskyddslagstiftning. Äldrelagen följdes av Åmanutredningen som 
fick sitt utredningsuppdrag 1969. Uppdraget var att utreda en anställningsskyddslag som 
skulle gälla generellt på arbetsmarknaden och resulterade i proposition 1973:129 och slutligen 
i lagstiftning 1974. 48

De semidispositiva reglerna fördes in i 1982 års anställningsskyddslag genom proposition 
1981/82:71.  
 
I tidigare del av denna uppsats har jag redogjort för litteraturens syn på förarbetena under 
lagtolkningsprocessen. Enligt de författare jag studerat verkar det vara kommittébetänkandet 
samt departementschefsuttalande följt av lagrådsprotokollet och eventuellt utskottsyttrande 
som är av intresse, därmed kommer jag också att granska förarbetena utifrån denna metod.  
 

8.2.1 Kommittébetänkandet.  
 
Vad gäller kommittébetänkandet gjordes ett större utredningsarbete under ledning av 
Landshövding Valter Åman. Utredningen kom som sagt att kallas Åmanutredningen.  
 
I den del av kommittébetänkandet som hänför sig till frågan om semidisposiviteten i LAS 
anser utredningen i kommittébetänkandet49att uppgörelser på förbundsnivå skall krävas för att 
arbetstagarnas lagfästa skydd inte skall försämras. Med detta skulle inga ändringar i 
lagstiftningen komma att godkännas som inte är naturliga för avtalsområdet i fråga. 
Utredningen klargör dock att en arbetstagare inte på förhand skall kunna avstå sina lagfästa 
rättigheter. Vad exempelvis särskilt gäller turordningsregler samt företrädesrätt till 
återanställning anser utredningen att ett godtagbart socialt skydd uppnås då avsteg från lagens 
regler måste godkännas på förbundsnivå.50

 
 
 

                                                 
46 Lunning., s.527-532 
47 Prop 1970/71:107 s .1. 
48 SOU 1973:7 sid 25 
49 Prop. 1973:129 s. 61 
50 Prop. 1973:129 s. 71 

 21



8.2.2 Departementschefsuttalande.  
 
Departementschefen biträder utredningens förslag och anser att det i utredningen föreslagna 
skyddet för arbetstagare är fullt tillräckligt genom att avvikelser från lagen måste avtalas på 
förbundsnivå. 51  
 
Utredningens förslag och departementschefens uttalande stämmer väl överens och ger därmed 
en klar bild av hur lagstiftaren tänkt sig att semidisposiviteten i LAS skall tolkas. Någon 
vidare diskussion kring semidisposiviteten har varken förts av lagrådet eller det åtföljande 
regeringssammanträde som föregått beslut om lagstiftning i riksdagen.52  
 
Departementschefen tar, med anledning av tveksamhet från remissinstanser, i sitt uttalande i 
propositionen till 1974 års lag upp en diskussion om att disposiviteten i LAS inte får leda till 
inskränkning av arbetstagarens ännu inte förvärvade rättigheter. Med detta menar 
departementschefen att exempelvis företrädesrätten till återanställning såväl som framtida 
uppsägningslön icke skall vara möjlig att förhandla bort. En icke intjänad rättighet skall icke 
kunna vara föremål för semidispositiv reglering.53  

8.2.3. Lagrådsprotokoll.  
 
Här gjorde lagrådet ett uttalande som jag tidigare refererat till i 5.2.1 om att det är fullt möjligt 
att uttalanden i motiv till en lag får styra rättstillämpningen i annan lag såvida det är fråga om 
ny lag. Lagrådet hänvisade i lagrådsprotokollet vidare till uttalande i proposition 1978/79:11 
sid.184 f.  
 
”Enligt svensk rättsuppfattning torde emellertid gälla att sedan väl en lag stiftats och dess 
tillämpning anförtrotts vissa myndigheter - domstolar eller andra - lagstiftaren icke kan 
ingripa i tolkningsfrågor och genom uttalanden föreskriva hur en lagregel skall tolkas. 
Önskar lagstiftaren en annan tillämpning av ett stadgande än den som blivit rådande i 
behörig myndighets praxis, måste lagstiftaren ändra regeln. Han har då tillfälle att till denna 
ändring knyta uttalanden som styr rättstillämpningen i önskad riktning.” 54

 
Med detta torde menas att propositionen klart deklarerat att det ur konstitutionell synvinkel 
icke skall försöka åstadkommas ändring i en lag genom motivuttalanden i en annan. Som jag 
tidigare nämnt ansåg lagrådet i detta uttalande det, ur konstitutionell synvinkel, vara en fullt 
godtagbar lagstiftningsteknik då lagen om anställningsskydd var en ny lag. Riksdagen hade 
således full möjlighet att ta ställning till lagförslaget. Lagrådet uttalade i övrigt inte något som 
skulle kunna tyda på kritik gentemot den föreslagna semidisposiviteten.  

8.2.4. Utskottsbehandling.  
 
I inrikesutskottet motionerade herr Knut Johansson55om att även företrädesrätten till 
återanställning skulle göras dispositiv. Han ville att byggbranschen skulle ha en möjlighet att 
avtala om reglerna gällande företrädesrätten. Johanssons argument handlade till stor del om 
                                                 
51 Kungl. Maj:ts proposition nr 129 år 1973 s 160 samt s. 191 
52 Prop. 1981/82:71 om ny anställningsskyddslag m.m.; s. 162ff  samt  s. 170 ff.  
53 Prop. 1973:129 s 193.  
54 Ytterligare stöd för denna argumentation finns i JuU 1976/77:15 s.6 samt bet. NU 1986:36 s.20 f.  
55 Ordförande Sveriges Byggnadsarbetareförbund samt Riksdagsledamot (s) 
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att byggbranschen skiljde sig från andra delar av arbetsmarknaden då anställningarna sällan 
var tillsvidareanställningar utan istället kunde betecknas som objektsanställningar. Dessa 
objektsanställningar innebar att byggnadsarbetare i stor utsträckning inte var knutna till en 
särskild arbetsgivare. ”Det är mycket vanligt att en byggnadsarbetare tar anställning hos än 
den ene, än hos den andre byggmästaren.” 56

Johansson och Svenska Byggnadsarbetareförbundet ville genom kollektivavtal ha möjlighet 
att införa en kollektivavtalsreglering där byggnadsarbetarna fick företrädesrätt till 
återanställning i hela byggbranschen och inte enbart till en enskild arbetsgivare. Johansson 
hävdade att det i propositionen57 föreslagna reglerna om företrädesrätt till nyanställning, för 
byggbranschens del skulle ha ett begränsat värde. Han poängterade i sitt anförande att de 
föreslagna förändringarna, för byggbranschens del, skulle leda till en mer fördelaktig 
reglering än propositionen.  
 
Herr Johansson ville att företrädesrätten skulle göras dispositiv med förändring i lagtext enligt 
följande: 
 
Föreslagen lagtextförändring i 3 § förslag till anställningsskyddslag.  
 
”I enlighet med vad som nu sagts får avvikelse göras även från 25 § första stycket om 
arbetsuppgifternas särskilda beskaffenhet i en bransch föranleder det.”   
 
 Utskottet gick på herr Johansson linje och hemställde riksdagen besluta att även 
företrädesrätten till återanställning skulle göras dispositiv, med den ändringen att 
disposiviteten skulle gälla generellt på arbetsmarknaden och inte anknytas till någon särskild 
bransch. Johanssons formulering av lagtexten antogs inte. Däremot gjordes företrädesrätten 
dispositiv, enligt vad som kan utläsas ur ordalagen, på samma vis som övriga dispositiva 
regler.58  
 
Detta innebar alltså att utskottet och riksdagen gick emot departementschefens åsikt om att 
inte göra företrädesrätten dispositiv. Därmed gjordes möjligt att för arbetsmarknadens parter 
sluta avtal om företrädesrätt till återanställning.  
 

8.2.5. Slutsats: Lagstiftarens syn på semidisposiviteten i LAS.  
 
Enligt vad som tidigare redogjorts för skall bundenheten till motiven utgå från den tyngd i 
argumentationen som lagstiftaren lyckats frambringa. Kommittén verkar vad gäller arbetet 
med anställningsskyddslagen arbetat såväl under lång tid som med sakkunskap. Detta torde 
innebära att utredarna haft tid att sätta sig in i frågan kring hur semidisposiviteten skall 
utformas samtidigt som de verkar ha haft kunskap kring den aktuella regleringen. Utredningen 
har landat i att det skulle räcka med en möjlighet att via avtal på förbundsnivå kunna frångå 
lagens bestämmelser. Detta skulle skapa en möjlighet för arbetsmarknadens parter att själva 
utforma spelreglerna. 
 
Departementschefen ställer sig till stor del bakom utredningens betänkande med undantag av 
det tillägg som denne gjort för att inte göra icke intjänade rättigheter dispositiva. 

                                                 
56 InU 1973: 36 sid. 39-40 se även motion 1973:2031.  
57 Prop.1973: 129 
58 InU 1973:36 sid. 40.  
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Inrikesutskottet har sedermera till riksdagen föreslagit att företrädesrätten till återanställning 
skall göras dispositiv och riksdagen har bifallit förslaget.  
 
Lagrådet brukar anföra synpunkter kring de delar i lagförslaget som man är kritisk till utifrån 
lagstiftningsteknisk synvinkel. 
 
 I förarbetena till lagen om anställningsskydd har lagrådet, ur konstitutionell synvinkel, 
resonerat kring att lagstiftaren inte ska söka ändra gällande rätt genom allmänna uttalanden i 
lagstiftningsärenden som inte gäller det lagrum uttalandena avser. Däremot är det önskvärt att 
ändringen av gällande rätt, från lagstiftarens sida, sker genom föreskrifter i lag eller genom 
motivledes gjorda uttalanden i anslutning till antagandet av ny eller ändrad lagtext. Detta är 
att anse som en allmän rättsgrundsats som kommer vara av intresse längre fram i denna 
uppsats.  
 
Som slutsats på förarbetenas resonemang kring semidisposiviteten i LAS kan sägas att den 
debatten som förts mellan personkretsarna kan tolkas enligt följande: Utredningen har önskat 
en i princip total frihet för arbetsmarknadens parter att göra kollektivavtalsöverenskommelser 
kring de i 2 § stipulerade reglerna. Departementschefen har dock anfört att icke intjänade 
rättigheter, såsom företrädesrätten till återanställning, inte skall kunna avtalas bort. Detta har 
sedermera av riksdagen till viss del korrigerats och företrädesrätten har fått en dispositiv 
utformning. Enligt de allmänna lagtolkningsprinciperna framhåller Schmidt att 
förutsättningen för att ett uttalande i förarbeten skall tillerkännas betydelse vid lagtolkning är 
att den i lagstiftningsdebatten mellan personkretsarna lämnats oemotsagd. Samtidigt 
framhåller Schmidt att utskottet borde tillmätas den största tyngden i debatten då den har 
chans att bemöta alla de yttranden som tidigare personkretsar anfört, mot detta resonemang 
framhåller Schmidt dock problematiken i att utskottets yttranden i lagstiftningsprocessen inte 
kan bemötas.  
 
I detta enskilda fall är kommittén och utskottet överens om att företrädesrätten till 
återanställning skall vara semidispositiv. Detta innebär att; utredningen som torde ha haft 
tillgång till såväl expertkunskap som tid att sätta sig in i ärendet tillsammans med utskottet 
som haft möjlighet att bemöta departementschefsuttalandet borde tillmätas en större tyngd vid 
tolkning av företrädesrätten till återanställning.   
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9. Semidisposiviteten enligt praxis. 
 
Arbetsdomstolen har prövat semidisposiviteten i LAS och skydd mot otillbörlig urholkning av 
arbetstagares rättigheter i ett antal rättsfall som i detta kapitel kommer refereras. 
 
Det finns ingen absolut bundenhet i svensk rätt till prejudicerande rättsfall. Däremot verkar 
det vara av praktisk betydelse att följa prejudikat då dömandet bör vara enhetligt och det bör 
råda en likformighet hos domstolarna. Ytterst med anledning av att ett rättssamhälle skall 
präglas av rättssäkerhet vilket innebär att utgången i ett mål så långt som möjligt skall kunna 
vara förutsägbart.  
 
Förevarande rättsfallstolkning har intresse av att utreda huruvida norminnehållet i 
arbetsdomstolens avgöranden stämmer överens med norminnehållet i förarbetsuttalanden. 
Detta skall sedermera ligga till grund för en analys av rättsläget gällande semidisposiviteten i 
LAS. Allmänt får sägas att prejudikat, i rättstillämpningen, brukar ta över förarbetenas roll 
som normgivare vid tolkning av lag i detaljfrågor.59

 

9.1. AD 1968 nr 26 
 
Rättsfallet handlar om beräkning av semesterlön, med tvist om huruvida kollektivavtal eller 
lag, som i vissa fall ställer sig förmånligare och i andra fall mindre förmånliga för 
arbetstagarna än semesterlagens beräkningsgrunder skall tillämpas. Frågan som uppstår är 
huruvida ett kollektivavtal som slutits med stöd av semesterlagen är ogiltigt enligt 
semesterlagens 2 § till den del det innefattar mindre förmåner för arbetstagaren än vad som 
stadgas i lagen.  
 
Tjäderqvist som 1965 var anställd vid Karlskronavarvet fick semesterlön utbetald i enlighet 
med kollektivavtal. Den kollektivavtalade semesterlöneutbetalning var lägre än vad 
Tjäderkvist skulle ha erhållit om semesterlönen hade beräknats utifrån lagens grunder.  
 
I rättsfallet görs en omfattande exposé av semesterlagens semidisposivitet med utgångspunkt i 
1944 års betänkande där utredningen resonerat kring att en vidsträckt avtalsfrihet torde finnas 
då kollektivavtalen sluts på centralnivå. Detta skulle i sig garantera arbetstagarna ett 
godtagbart minimiskydd.60 Dock påtalade departementschefen att en avtalsfrihet som gjorde 
det möjligt för arbetsmarknadens parter att sluta kollektivavtal som riskerade frångå det 
minimiskydd som lagen garanterar skulle vara riskfyllt. I den slutgiltiga lagen behölls dock 
den av utredningen föreslagna lagtexten.  
 
I AD 1968 nr 26 tar AD upp det som departementschefen anförde, vid semesterlagens 
tillkomst, om att avtalsfriheten i semesterlagen inte skulle vara helt utan gränser. AD tolkar 
detta som att semesterlönen är en så väsentlig del av semesterförmånen att semestern utan 
densamma skulle förlora sitt egentliga innehåll. AD anför att ”överenskommelser, vilka 
genom att gå utöver syftet med avtalsfriheten otillbörligt urholkar den semesterlönestandard 
                                                 
59 Professor Bertil Bengtsson, personligt kommunikation.  
60 SOU 1944:59 
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som semesterlagen velat tillförsäkra arbetstagarna, kan inte antagas vara förenliga med 
lagen”.  
 
Utgången i målet var dock inte till fördel för käranden Tjäderqvist då AD inte fann det 
omtvistade avtalet uppenbarligen vara av sådan karaktär som åsyftats för att otillbörlig 
urholkning skall vara för handen.  
 

9.2. AD 1983 nr 112 
 
Rättsfallet handlar om huruvida en turordningsöverenskommelse var giltig beträffande två 
oorganiserade arbetstagare. Intressant för denna uppsats är dock uttalanden rörande, i vilka 
situationer, ett avtal om avvikelse från anställningsskyddslagens turordningsregler, kan anses 
vara rättsstridigt.  
 
Kärandena i målet gjorde gällande att det kollektivavtal om avsteg från 
anställningsskyddslagens regler om turordning som träffats skulle strida mot god sed på 
arbetsmarknaden och därmed vara ogiltigt.  
 
AD hänvisar i rättsfallet till propositionen rörande 1974 års anställningsskyddslag och 
uttalande om att den enda anledningen till att en turordningsöverenskommelse skulle anses 
sakna verkan, skulle vara då en sådan överenskommelse gick ut på att slå ut andra 
organisationers medlemmar eller oorganiserade arbetstagare från arbetsplatsen.61

 
Vidare klargör AD att det vid sidan av propositionens uttalande ”givetvis, enligt allmänna 
avtalsrättsliga grundsatser, finns utrymme för domstol att ingripa mot en 
turordningsöverenskommelse”. Förutsatt att en sådan överenskommelse är utformad så att den 
innebär ett sådant missbruk av den principiella avtalsfriheten att den helt eller delvis framstår 
som stridande mot god sed på arbetsmarknaden. Med detta menas till exempel bestämmelser 
som är direkt diskriminerande av viss eller vissa arbetstagare.62  
 
AD ansåg att kärandena inte förebringat tillräckliga skäl för att visa att turordningsreglerna 
skulle strida mot god sed på arbetsmarknaden eller eljest vara otillbörlig.  

9.3. AD 1995 nr 108 
 
I ett företag har upprättats en turordningslista inför uppsägningar av anställda på grund av 
arbetsbrist. Listan har överlämnats till fackklubbens ordförande för granskning. Denne har 
därefter i brev lämnat ett för arbetsgivaren positivt besked om granskningen. Arbetsdomstolen 
finner att ett kollektivavtal därmed har kommit till stånd mellan arbetsgivaren och 
fackklubben.  – Fråga huruvida lokalt träffade kollektivavtal rörande företrädesrätten till 
återanställning varit förenliga med det mellan SAF och PTK gällande trygghetsavtalet. – 
Arbetsdomstolen har ansett att inför förestående uppsägningar träffade kollektivavtal om 
avvikelse från anställningsskyddslagens regler om företrädesrätt till återanställning utgjort en 
sådan urholkning av arbetstagarnas rättigheter som måste anses stridande mot lagens grunder 
och därmed ogiltiga. I domen görs uttalanden rörande föreliggande begränsning i 

                                                 
61 Prop. 1973:129 s 233-234.  
62 Se om det sagda AD 1983 nr 107.  
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möjligheterna att göra avsteg från semidispositiva lagbestämmelser i eljest tvingande 
arbetsrättlig lagstiftning.  
 
AD resonerar i rättsfallet generellt kring huruvida det finns en begränsning i rätten för 
arbetsmarknadens parter att genom kollektivavtal göra avvikelser från 
anställningsskyddslagens bestämmelser. Kortfattat kan sägas att AD försöker systematisera 
hur det juridiska begreppet semidisposivitet skall tolkas.  
 
För att reda ut detta tar AD sin utgångspunkt i lagrummet LAS 2§ och finner icke ur 
ordalagen något direkt uttryck för att en begränsning i disposiviteten skulle föreligga. Vidare 
anför AD att det sedan gammalt har uttalats att en semidispositiv lagregel inte ger parterna 
obegränsad frihet att träffa kollektivavtal. AD menar därmed att det finns en systematik i 
begreppet ”semidispositiv lagregel”. Systematik verkar, enligt AD, bygga på hur begreppet 
använts i tidigare arbetsrättslig lagstiftning. Som exempel på detta hänvisas till uttalanden 
gällande semesterlagen.  
   
AD hänvisar bland annat till detta citat av Sigeman63

”De stadgande som tillåter kollektivavtal som alternativ till tvingande lag ger en långtgående 
men inte någon fullständig frihet åt avtalsparterna. Kollektivavtal som otillbörligt urholkar 
den minimistandard som en lag vill ge en arbetstagare anses sålunda, enligt uttalanden i 
lagmotiv och praxis inte vara förenliga med lagen. Av praxis framgår också att ett 
kollektivavtal, som på formell korrekt sätt avviker från lagen, kan frånkännas verkan om den 
avtalade ordningen strider mot god sed på arbetsmarknaden eller eljest är otillbörligt.” 
 
AD använder uttalanden av Sigeman, gällande semesterlagen, för att utreda om det kan finnas 
en systematik i begreppet semidisposivitet.64Vidare citerar AD semesterlagens proposition 
från 1976 för att se hur lagstiftaren har resonerat kring semidisposiviteten i LAS.  
 
”När den nya lagen i förevarande paragrafs andra stycke anger en avvikelse från lagens 
egna regler får ske genom kollektivavtal, som sluts eller godkänns av central 
arbetstagarorganisation, har tanken varit att intresset av skydd för arbetstagarnas rättigheter 
på ifrågavarande punkter blir tillräckligt tillgodosett just genom medgivande om avsteg kan 
göras enbart av central arbetstagarorganisation. 65

 
AD gör efter citatet ovan ett uttalande om att det i åtskillig modern arbetsrättslig lagstiftning 
finns en liknande garanti som i semesterlagen för att arbetstagarnas intressen inte skall bli 
eftersatt. Med detta uttalande torde kunna sägas att AD menar att anställningsskyddslagens 
semidisposivitet inte märkbart skiljer sig från semesterlagens semidisposivitet.  
 
AD fortsätter sedan sitt resonemang, i AD 1995 nr 108, med hänvisning till rättsfallen AD 
1968 nr 26 om att de överenskommelser som strider mot syftet med semesterlagen skulle vara 
oförenligt med lagen.66

 
 
 
 
                                                 
63 Tore Sigeman., i Folke Schmidt m.fl., Löntagarrätt, rev. Uppl.1994 1 kap., s. 38, 
64 Se även Tore Sigeman., Semesterrätt, s. 51, 
65 Prop. 1976:90 s.169 
66 I 1968 nr 26 ansåg AD att semesterförmånen skulle förlora sitt egentliga innehåll utan semesterlönen.  
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Utifrån resonemanget ovan sammanfattas rättsläget med huvudregeln:  
”Genom de för de semidispositiva lagbestämmelserna uppställda kravet på att det 
kollektivavtal varigenom avvikelse görs skall har slutits eller godkänts av central 
arbetstagarorganisation tillgodoses i tillräcklig utsträckning intresset av skydd för 
arbetstagarnas rättigheter.” 
 
 Huvudregel följs sedan av en undantagsregel om att:  
”Kollektivavtal som innebär en otillbörlig urholkning av arbetstagarnas lagstadgade 
rättigheter strider dock mot lagens grunder och är i motsvarande mån ogiltiga” 
Den allmänna redogörelsen för begreppet semidisposivitet avslutas med att AD slår fast att 
resonemanget kring semidisposiviteten i semesterlagen även gäller semidisposiviteten i LAS.  
 
AD citerar förarbeten till 1973 års anställningsskyddslag om syftet med att göra eljest 
tvingande regler i anställningsskyddslagen semidispositiva. 
 
”Utredningens förslag innebär att vissa bestämmelser i den föreslagna lagen om 
anställningsskydd kan ersättas av bestämmelser i kollektivavtal som på arbetstagarsidan 
slutits eller godkänts av huvudorganisationen, dvs. som en regel ett förbund. I övriga delar är 
lagen enligt förslaget tvingande.---Lagen har--- i stor utsträckning karaktären av en social 
skyddslagstiftning. Utgångspunkten måste därför vara att lagen skall vara tvingande. Hänsyn 
måste dock kunna tas till de olikartade förhållanden som råder inom skilda branscher på 
arbetsmarknaden. Till viss del måste alltså lagens regler kunna ersättas eller kompletteras av 
speciella branschanpassade föreskrifter”67

 
AD tolkar lagstiftaren genom att fastslå att för att på ett bättre sätt uppnå lagens syfte måste 
det finnas utrymme för branschanpassade lösningar, dessa lösningar syftar till att tillvara de 
speciella behov parterna kan stöta på i olika branscher. Som exempel på hur AD resonerat 
kring möjligheten till vida ramar för arbetsmarknadens parter tas rättsfallet AD 1983 nr 112 
om stor möjlighet till att skapa överenskommelser om turordningsregler.  
 
Även vad gäller företrädesrätten till återanställning anför AD att det finns behov att finna 
branschanpassade lösningar med utnyttjande av anställningsskyddslagens disposivitet. AD 
menar att dessa behov bygger på samma grund som turordningsreglernas behov av stor 
möjlighet till kollektivavtalslösningar. Däremot anför AD att hänsyn alltid måste tas till att 
reglerna om företrädesrätt till återanställning är ett betydelsefullt inslag i det socialt 
motiverade skyddssystem som byggs upp genom lagen och som i sina väsentliga delar är 
absolut tvingande. AD uttalar att företrädesrätten till återanställning skall ses som ett viktigt 
komplement till reglerna om uppsägning på grund av arbetsbrist. AD menar att det brukar 
sägas att reglerna om uppsägning på grund av arbetsbrist balanseras av reglerna om 
företrädesrätt till återanställning. Detta i och med att de företagsekonomiska skäl som ligger 
bakom uppsägning på grund av arbetsbrist inte kan underkastas rättslig prövning, men 
balanseras i och med att den uppsagda arbetstagaren är skyldig att erbjudas företrädesrätt till 
återanställning under en begränsad tid. 
 
AD menar att arbetsgivaren i rättsfallet stod inför uppsägningar på grund av arbetsbrist och 
hade i samband med detta förhandlat bort arbetstagarnas företrädesrätt till återanställning. 
Detta innebar ett utnyttjande av reglernas semidispositiva karaktär. AD menade att syftet med 
de förändrade företrädesreglerna inte var att åstadkomma ändrade företrädesregler som var 

                                                 
67 Prop 1973:129 s.191 
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bättre anpassade till verksamhetens speciella förhållande. Istället enades enligt AD parterna 
om att ett betydande antal anställda skulle få lämna sina anställningar utan företrädesrätt till 
återanställning.  
 
AD underkände den lokala överenskommelsen då domstolen ansåg den lokala 
överenskommelsen om företrädesrätt vara en sådan urholkning av arbetstagarnas rättigheter 
som måste anses strida mot anställningsskyddslagens grunder.  
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9.5. AD 1996 nr 12  
 
Byggnadsstyrelsen verksamhet övergick år 1993 till bland annat ett antal bolag. Ett av 
bolagen träffade före verksamhetens övergång, och innan byggnadsstyrelsens personal sagts 
upp, en överenskommelse med en central facklig organisation om bemanningen i den 
verksamhet som skulle övergå till bolaget. Arbetsdomstolen finner överenskommelsen utgöra 
en enligt anställningsskyddslagen tillåten avvikelse från bestämmelserna om företrädesrätt till 
återanställning.  
 
Arbetstagaren A var anställd hos Byggnadsstyrelsen vars verksamhet övergick till bolaget, så 
även en del utav de anställda. A sökte anställning i bolaget men fick inte anställning, däremot 
fick andra arbetstagare med kortare anställningstid i Byggnadsstyrelsen arbete i bolaget. 
Sedermera sades A upp från Byggnadsstyrelsen på grund av arbetsbrist.  
  
Kollektivavtal hade träffats mellan fackförbundet och bolaget att bemanningen i bolaget i 
första hand skulle ske med övertalig personal från Byggnadsstyrelsen och att 
anställningsskyddslagen skulle tillämpas. Vid eventuell konkurrens mellan arbetssökande 
skulle anställningstiden i Byggnadsstyrelsen avgöra vem som först skulle komma i fråga för 
anställning i bolaget. Detta stadgades i kollektivavtal. Därmed uttalar AD att det inte kan 
anses visat att bolaget handlat på ett sådant sätt att det är fråga om ett otillbörligt kringgående 
av återanställningsreglerna i LAS.  
 
Arbetstagaren A gjorde härmed gällande att fackförbundet inte haft rätt att avtala bort hans 
rättighet i form av redan intjänad anställningstid utan hans eget godkännande. AD uttalar 
härom att det, enligt förarbetena till LAS, i och för sig inte är rättsligt möjligt att utan 
bemyndigande från berörd arbetstagare i samband med nyanställning träffa kollektivavtal om 
avvikelse från turordningen för den aktuella nyrekryteringen. Detta skulle då vara fråga om ett 
förfogande över redan intjänade rättigheter. Däremot menar AD att ett kollektivavtal med den 
angivna innebörden kan träffas innan den uppsägning, som utgör grunden för företrädesrätten 
har ägt rum. I arbetstagarens fall har kollektivavtal om avvikelse från reglerna om 
företrädesrätt träffats cirka fyra månader före det att arbetstagaren sagts upp på grund av 
arbetsbrist. Därmed har det inte förelegat någon intjänad rättighet för arbetstagaren.   
 
Rättsläget kan efter denna dom sammanfattas med att företrädesrätten till återanställning 
mycket väl kan avtalas bort, förutsatt att det sker innan rättigheten har tjänats in. Rättigheten 
är att anse som intjänad den dag uppsägning på grund av arbetsbrist har skett.  

9.6. AD 1996 nr 20. 
 
Frågan handlade bland annat om det förelegat saklig grund för uppsägning av 
tillsvidareanställd skådespelare och regissörer på grund av påstådd arbetsbrist.  
 
I detta rättsfall är frågan om huruvida turordningsbrott har förekommit i och med uppsägning 
av arbetstagare. I rättsfallet uppstår tvist om huruvida parterna har förhandlat bort rätten till 
turordning för två yrkesgrupper anställda vid en teater samt huruvida ett sådant avtal i 
enlighet med AD 1995 nr 108 är att anses som otillbörlig urholkning av arbetstagares 
rättigheter.  AD presenterar rättsläget klart och tydligt med att då parterna varit fullt medvetna 
om den åsyftade avtalsregelns innebörd och eniga om att den varit bättre än lagen då den 
tillgodosett de speciella behov som finns på en teater, finns inget stöd för att en otillbörlig 
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urholkning av lagens rättigheter har skett. Inte minst med tanke på att de uppsagda 
arbetstagarna omfattas av reglerna om företrädesrätt till återanställning.  
 

9.7. AD 1996 nr 114 
 
Rättsfallet handlar om huruvida en inför uppsägningar på grund av arbetsbrist 
överenskommen avtalsturlista kan anses i visst hänseende stridande mot god sed på 
arbetsmarknaden eller eljest otillbörlig. Arbetsdomstolen finner visserligen att listan inte kan 
frånkännas verkan i det omtvistade hänseendet men gör vissa allmänna uttalanden rörande 
upprättande av avtalsturlistor.  
 
Gunnel Lundell var anställd vid Sigtunaortens Taxi AB där ett kollektivavtal om turordning 
vid uppsägning hade överenskommits. Överenskommelsen innehöll avvikelser från 
anställningsskyddslagens bestämmelser om turordning vid uppsägning samt permittering 
respektive företrädesrätt till återanställning.  
 
AD klargör i rättsfallet att en avtalsturlista kan frånkännas verkan om den är diskriminerande 
eller eljest innebär att ovidkommande hänsyn tagits eller att annan omständighet föreligger 
som gör att det skulle te sig stötande att tillämpa listan i det aktuella hänseendet.  
Något vidare uttalande om företrädesrätten till återanställning går ej att finna i rättsfallet.  
 

9.8. AD 2004 nr 52 
 
Rättsfallet handlar om huruvida en uppsägning skett på grund av arbetsbrist eller av 
personliga skäl och om giltigheten av en genom lokalt kollektivavtal träffad 
turordningsöverenskommelse.  
 
Parter är SIF samt allmänna industrigruppen och Inpac Aktiebolag.  
 
Grunden till tvisten är att Bolaget (Inpac AB) genomförde en omorganisation som fick till 
följd att personalen minskade med ca 15 personer. Som skäl för samtliga uppsägningar angav 
bolaget arbetsbrist, en av de uppsagda var P.M.  
 
SIF hade gjort gällande att uppsägningen av P.M. inte berodde på arbetsbrist utan var 
hänförligt till personliga skäl samt att ett giltigt avsteg från bestämmelserna i 
anställningsskyddslagen om turordning inte har skett. Förutsatt att giltigt avsteg har skett 
hävdar SIF att avtalet skulle strida mot god sed på arbetsmarknaden eller vara oskäligt enligt 
36 § avtalslagen. Bolaget har bestridit SIF:s yrkanden.  
 
AD uttalar att det i lagen inte finns några särskilda begränsningar i lagen om parternas rätt att 
genom kollektivavtal avvika från lagens turordningsbestämmelser. Rätten att avvika från 
turordningsbestämmelser föreligger, enligt AD, oavsett på vilken nivå avtalet är slutet. Vidare 
hävdar AD att det ur AD 1983 nr 112 framgår att vida ramar skall gälla för arbetsmarknadens 
parter då de väljer att genom kollektivavtal själva reglera en turordningssituation. AD anför 
vidare att det i princip enda tillfället som ett kollektivavtal angående turordningsbestämmelser 
kan frånkännas verkan är då överenskommelserna endast går ut på att slå ut andra 
organisationers medlemmar eller oorganiserade medlemmar från arbetsplatsen.  
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Slutligen gör AD uttalandet, utan någon hänvisning, att det i praxis har fastslagits att det 
enligt allmänna avtalsrättsliga grundsatser även är möjligt att ingripa mot 
turordningsöverenskommelser som strider mot god sed på arbetsmarknaden eller annars 
framstår som otillbörlig, till exempel därför att den innebär en direkt diskriminering av viss 
eller vissa arbetstagare. Överenskommelsen får heller inte innehålla annan omständighet som 
skulle te sig stötande om den tillämpades.  
 
AD ansåg slutligen att uppsägningen skett på grund av arbetsbrist och att kollektivavtalet inte 
varit oskäligt enligt 36 § avtalslagen.  
 

9.9. AD 2004 nr 73 
 
Rättsfallet handlar om huruvida ett giltigt kollektivavtal om tidsbegränsad anställning har 
träffats samt, sådana fall, om det finns stöd i kollektivavtalet och de enskilda 
anställningsavtalen för att tidsbegränsa anställningarna på sådant sätt som skett. Vidare frågas 
om det förelegat företrädesrätt till återanställning.  
 
Parter är Pilotförbundet gentemot Flygarbetsgivarna och SAS Commuter A/S.  
 
Tvisten gällde i första hand om ett antal berörda piloter innehaft tillsvidareanställningar eller 
tidsbegränsade anställningar. I andra hand, vilket är av intresse i denna uppsats, huruvida 
parterna genom kollektivavtal på ett otillbörligt sätt frångått anställningsskyddslagens regler 
om företrädesrätt till återanställning.  
 
AD gör ett allmänt uttalande med hänvisning till AD 1995 nr 108 samt AD 1996 nr 20 och 
menar att det finns gränser för avtalsfriheten i LAS. AD menar att om en arbetstagare genom 
kollektivavtal t.ex. får ett väsentligt sämre skydd än lagen är tänkt att ge och om följden blir 
en otillbörlig urholkning av arbetstagarnas lagstadgade rättigheter kan avtalet ogiltigförklaras 
i den del som det går längre än vad lagen kan anses medge.  
 
I detta aktuella fall visar det sig att piloterna haft kvar sina tillsvidareanställningar i SAS efter 
att de avslutat sina tidsbegränsade anställningar. I och med detta anför AD att då piloterna 
haft kvar sin anställningstrygghet i bolaget kan AD inte finna att kollektivavtalet skulle strida 
mot grunderna för anställningsskyddslagen eller god sed på arbetsmarknaden.  

9.10. AD 2005 nr 53 
 
Rättsfallet handlar om en cateringarbetare som varit helt sjukskriven och uteblivit från ett 
rehabiliteringsmöte. I nära anslutning till detta blev arbetaren uppsagd och som skäl uppgavs 
arbetsbrist. Arbetsgivaren hänvisade i uppsägningen till en överenskommelse som ingåtts 
mellan honom och den lokala fackliga organisationen. I tvist om giltighet av uppsägningen 
finner AD att denna inte har vidtagits av personliga skäl utan på grund av arbetsbrist. 
Domstolen finner vidare att det mellan de lokala parterna har ingåtts ett kollektivavtal i 
turordningsfrågan som innebär att cateringarbetaren skulle sägas upp. Avtalet har inte ansetts 
vara stridande mot god sed på arbetsmarknaden eller annars otillbörligt trots att de lokala 
parterna utan att ha kontrollerat cateringarbetarens inställning utgått från att denne önskat 
lämna sin anställning hos arbetsgivaren. 
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AD uttalar i domen allmänt att det inte föreligger några särskilda i lagen angivna 
begränsningar av parternas rätt att genom kollektivavtal avvika från lagens 
turordningsbestämmelser. AD hänvisar till AD 1983 nr 112 där det framgår att vida ramar 
skall gälla för arbetsmarknadens parter då de väljer att genom kollektivavtal själva reglera en 
turordningssituation. Som enda exempel på när en avtalad turordningssituation skulle vara 
utan verkan är då en överenskommelse syftar till att slå ut andra organisationers medlemmar 
eller oorganiserade arbetstagare från arbetsplatsen. Vidare hänvisar AD till praxis och klargör 
att det fastslagits att man genom allmänna avtalsrättsliga grundsatser kan ingripa mot en 
turordningsöverenskommelse som innebär ett sådant missbruk av den principiella 
avtalsfriheten att den helt eller delvis framstår som stridande mot god sed på arbetsmarknaden 
eller på annat sätt framstår som otillbörlig, till exempel därför att den innebär direkt 
diskriminering.  
 
AD sammanfattar det ovan anförda och med hänvisning till AD 1996 nr 114 uttalas att en 
avtalsturlista blir utan verkan endast i den mån den är diskriminerande eller annars innebär att 
ovidkommande hänsyn tagits eller att annan omständighet föreligger som gör att det skulle te 
sig stötande att tillämpa listan i det aktuella hänseendet.  
 

9.11. Analys av Arbetsdomstolens praxis.  
 
För att förstå begreppet semidisposivitet utgår AD från den systematik som utarbetats i 
semesterlagen. Med semesterlagen som grund säger AD att det i och för sig finns mycket stor 
frihet för parterna att sluta avtal enligt anställningsskyddslagens 2 §. Däremot måste 
avtalsparterna beakta att såväl anställningsskyddslagen som semesterlagen är att anse som 
social skyddslagstiftning. Detta innebär för semesterlagens del att man inte kan frångå 
rättigheten till semesterlön så att semesterförmånen förlorar sitt egentliga innehåll. För 
anställningsskyddslagens del innebär det att en möjlighet att frångå redan intjänade 
rättigheter, såsom företrädesrätt till återanställning för arbetstagaren inte är möjligt när 
uppsägning på grund av arbetsbrist har skett. Däremot finns det en i princip fullständig frihet 
att genom kollektivavtal utforma turordningsregler som bättre passar respektive bransch. Det 
som verkar skilja turordningsreglerna från företrädesrätten är att hänsyn till att LAS till sin 
form är en social skyddslagstiftning till större del behöver tas vid avtal om företrädesrätt till 
återanställning. Det innebär att även företrädesrätten kan branschanpassas med då bör dessa 
avtal vara bättre än lagen.68 De turordningsavtal som kan underkännas är i princip endast de 
avtal som innebär ett missbruk av den principiella avtalsfriheten genom att vara 
diskriminerande eller på annat sätt stötande.  
 
 
 

                                                 
68 Jmf InU 1973:36 sid 40.  
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10. LAS semidisposivitet i litteraturen.  
 
De som skrivit om semidisposiviteten i litteraturen angående anställningsskyddslagen är 
företrädesvis Lunning och Calleman. Sigeman har gällande semidisposiviteten gjort 
uttalanden som bland annat rättspraxis använt som stöd vid argumentation i domskäl.69

Sigeman för ett resonemang om att de arbetsrättsliga lagarna har en likhet men uttrycker inte 
någonstans att semesterlagens regler skall gälla vid tillämpning av lagen om 
anställningsskydd.70  
 

10.1 Lunning: ”Arbetsdomstolen och disposiviteten”. 
 
Lunning har i en artikel i Svensk juristtidning argumenterat mot Arbetsdomstolens 
resonemang i AD 1995 nr 108. 71   
 
Lunning som själv satt med i Åmanutredningen72 anför i sin artikel att både utredningen och 
departementschefen var positiva till en frihet för arbetsmarknadens parter att själva reglera 
turordningsreglerna genom kollektivavtal. Lunning menar att man i förarbetena inte tagit upp 
något exempel om företrädesrätt till återanställning på grund av att det vid tidpunkten inte var 
tal om återanställningsrätten. Byggnadsarbetareförbundet hade enligt Lunning dock begärt att 
man skulle införa en återanställningsrätt men den tanken avvisades dock för tillfället.  
 
Lunning menar att tanken på en disposivitet av semesterlagsmodell inte över huvud taget 
fördes fram när det gällde avtalsfriheten i stort. Däremot i fråga om uppsägningslönen, där det 
enbart avsågs den närmare beräkningen av förmånerna, ansågs att det inte skulle vara möjligt 
att sluta avtal som leder till en allmän sänkning av uppsägningslöneförmånerna. Lunning 
hävdar att om detta skulle ha varit lagstiftarens inställning till disposiviteten i största 
allmänhet och principen haft allmängiltighet, hade uttalandet rörande uppsägningslönen inte 
varit nödvändigt. 73   
 
Lunning hänvisar sedan vidare till InU 1973:36 s.40 och klargör att riksdagen antog 
byggnadsarbetareförbundets tillika riksdagsmannen Knut Johanssons förslag om att göra 
företrädesrätten dispositiv så att byggbranschen skulle kunna skapa sina egna regler. Detta 
skulle enligt Lunning gälla hela arbetsmarknaden.  
 
Lunning kritiserar i slutet av sin artikel Arbetsdomstolens lagtolkningsmetoder och tar som 
stöd för sin kritik bland annat upp uttalande av lagrådet kring att man inte bör göra uttalanden 
i en lag för att styra rättstillämpningen i annan lag. 74 Principen lex posterior legi priori 
derogat betyder kortfattat att nyare lagstiftning bryter tidigare75 Lunning anför att det är 

                                                 
69 Se AD 1995 nr 108 
70 T. S i Folke Schmidt m.fl., Löntagarrätt, rev.uppl.1994 1 kap., s. 36-38.  
 
71 Lunning, ”Arbetsdomstolen och disposiviteten”.  
72 SOU 1973:7. ”Utredning om trygghet i anställningen, anställningsskydd och vissa anställningsfrämjande 
åtgärder”.  
73 SOU 1973:7 s.137 
74 Prop. 1981/82: 71 s 163 f.  
75 Strömholm s. 506 
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tveksamt att använda semesterlagens regler för tolkning av anställningsskyddslagen då denna 
lag är nyare.  
 
Avslutningsvis anför Lunning att han inte i sak kritiserar AD för utgången i målet men menar 
att det skulle ha krävts förändrad lagstiftning för detta.  
 

10.1.1. Analys av Lunnings uttalande.  
 
Lunnings kritik mot AD om det oriktiga i att tillämpa semesterlagens regler gällande 
semidisposiviteten i LAS är intressant, måhända till största del utifrån resonemanget kring att 
uttalande i en lag får styra rättstillämpningen i annan lag kontra den enligt AD uppkomna 
systematiken i begreppet semidispositiv lagstiftning. Lunnings uttalande verkar dock inte 
kunna tillmätas någon större betydelse då semesterlagens påverkan av 
anställningsskyddslagen inte kan anses vara stridande mot någon allmän rättsgrundsats.  
 
Det verkar vara tydligt att semidisposiviteten i semesterlagen under en längre tid utvecklats 
och det skapats en systematik där stor frihet för avtalsparterna finns men där hänsyn till lagens 
funktion av social skyddslagstiftning måste tas vid rättstillämpning. AD tycks i sin praxis 
mena att denna systematik skall följa begreppet semidispositiv lagstiftning. Det verkar 
innebära att semidisposiviteten enligt semesterlagsmodell även skall tillämpas i 
anställningsskyddslagen, i vart fall gällande företrädesrätten till återanställning.  Detta innebär 
i sig att uttalande i förarbete till en lag får styra rättstillämpningen i annan, senare, 
lagstiftning. Lagrådet76har uttalat att detta är förenligt med den konstitutionella rätten då det 
gäller ny lagstiftning. Därmed verkar Lunnings påstående, om tveksamheten ur konstitutionell 
synvinkel, att låta uttalanden i en lag styra rättstillämpningen i en annan lag i och för sig ha 
bäring rent generell men inte vara för handen gällande anställningsskyddslagen. Därmed faller 
Lunnings resonemang i denna del.  
 
Frågan om ny lag inte borde bryta gammal lag verka dock fortfarande vara aktuell, även om 
det enligt lagrådet inte är konstitutionellt felaktigt.77

 

10.2 Calleman.  
 
Calleman diskuterar Lunnings kritik mot AD 1995 nr 108 men menar att han inte beaktar det 
faktum att den generösa avtalsfrihet som framkommer ur förarbetena måste ses mot 
bakgrunden av att avsteg från anställningsskyddslagens regler skulle ske med kollektivavtal 
på centralnivå. Idag finns möjlighet att göra avsteg från lagens bestämmelser med 
kollektivavtal slutet även på lokalnivå. Calleman menar således att det var i 
kompetensreglerna som garantin ansågs ligga för att arbetstagarnas intressen tillgodosågs. 
En följd av Callemans resonemang torde bli att i och med att förarbetena, enligt henne, 
resonerat kring semidisposiviteten med utgångspunkt i att avtal skulle slutas på centralnivå 
kan inte dessa resonemang tillmätas en allt för stor betydelse efter det av reglerna gjorts 
dispositiva genom kollektivavtal även på lokalnivå. 78 
 

                                                 
76 Se kapitel 5.2.1 samt 8.2.3 
77 Se om det sagda: Folke Schmidt i Festskrift till Herlitz.   
78 Calleman, s. 295-298 
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11. Diskussion.
 
I denna uppsats har jag haft för avsikt att utreda rättsläget gällande semidisposiviteten i LAS. 
Frågan som har följt mig genom hela arbetet har varit om det finns en möjlighet att genom 
generella avtal på arbetsmarknaden avtala bort LAS regler om turordning samt företrädesrätt 
till återanställning. Sådana avtal skulle kunna vara en del av införandet av ett svenskt 
flexicurity-system. 
 
Rättsläget verkar när samtliga rättskällor beaktas vara ganska tydligt. Enligt min utredning 
landar förarbetena i att det finns en avsevärd semidisposivitet i lagen om anställningsskydd så 
länge avsteg från LAS sker med kollektivavtal på centralnivå. Gällande företrädesrätten till 
återanställning finns dock begränsningar i lagen, även på centralnivå, som innebär att 
arbetsmarknadens parter har en mycket stor frihet att avtala om andra lösningar än de lagen 
föreskriver, så länge dessa är bättre än lagens regler. Det verkar som att domstolen gällande 
företrädesrätten till återanställning, med utgångspunkt ur förarbetena lägger vikt vid att 
argumenten som gjorde företrädesrätten semidispositiv handlade om att kollektivavtalen 
skulle vara mer förmånliga än lagens bestämmelser. Generellt kan sägas att disposiviteten 
gällande företrädesrätten är vidsträckt så länge ett socialt skydd som är bättre än lagen kan 
garanteras arbetstagarna. Detta stora hänsynstagande till LAS form av social 
skyddslagstiftning verkar inte beaktas av AD vad gäller reglerna om turordning, då 
förarbetena tydligt reglerar turordningsreglernas disposivitet.  
 
Frågan om semesterlagens påverkan på rättstillämpningen av anställningsskyddslagen torde 
inte innebära att AD frångått gängse lagtolkningsmetoder. Det faktum att uttalanden i motiv 
till en lag påverkar rättstillämpningen i en annan lag är korrekt utifrån ett konstitutionellt 
perspektiv, förutsatt att det gäller ny lag. Med detta kan sägas att det i vart fall ur 
konstitutionell synvinkel inte är tveksamt att uttalanden i motiven till semesterlagen tillåts 
styra rättstillämpningen i anställningsskyddslagen. 
 
Det verkar även som att förarbetena till såväl semesterlagen som anställningsskyddslagen 
uttrycker liknande syften, det vill säga betonar lagarnas roll av social skyddslagstiftning. 
Jämte detta skulle det resonemang som förts i bland annat AD 1968 nr 26 om att 
avtalsparterna inte får gå utöver syftet med lagen vara fullt rimligt att tillämpa på i princip all 
arbetsrättslig lagstiftning, såväl som annan lagstiftning som syftar till att skydda svagare 
avtalspart. Därmed torde kunna konstateras att konsekvenserna av att tillämpa praxis 
sprungen ur semesterlagen i anställningsskyddslagen inte skulle var negativa ur ett 
samhälleligt perspektiv. Slutligen torde likheterna i rättsfaktum mellan LAS och 
semesterlagen överstiga olikheterna. Därmed verkar det med utgångspunkt från den allmänna 
lagtolkningen inte vara felaktigt att göra en analogisk tillämpning av regler mellan 
semesterlagen och anställningsskyddslagen.  
 
När frågan om hur långt semidisposiviteten sträcker sig prövats i domstol har det framkommit 
två tydliga linjer. Vad gäller turordningsreglerna är dessa i princip semidispositiva fullt ut 
med undantag för avtal som är diskriminerande eller på annat sätt stötande. Däremot vad 
gäller företrädesrätten till återanställning har AD ansett det finnas en systematik, med 
utgångspunkt ur semesterlagens rättspraxis, som gör att hänsyn måste tas till LAS funktion av 
social skyddslagstiftning. Exempel på detta är för semesterlagens del att man inte kan frångå 
rättigheten till semesterlön så att semesterförmånen förlorar sitt egentliga innehåll. För 
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anställningsskyddslagens del innebär det att en möjlighet till att frångå redan intjänade 
rättigheter, såsom företrädesrätt till återanställning för arbetstagaren, inte är möjligt när 
uppsägning på grund av arbetsbrist har skett. 
 
Det ligger nära till hands att resonera som AD gjort, att företrädesrätten i och för sig är 
dispositiv men att det föreligger ett socialt skyddsvärde i att redan intjänade rättigheter inte 
ska kunna avtalas bort på så sätt att de frångår syftet med anställningsskyddslagen.  
Det verkar, enligt AD, finnas en systematik som utarbetats i semesterlagen och som också har 
bäring i anställningsskyddslagen. I och med systematiken måste avtalsparterna beakta att 
såväl anställningsskyddslagen som semesterlagen är att anse som social skyddslagstiftning.  
 
Systematiken verkar innebära negativa konsekvenser för avtalsfriheten i princip endast vad 
gäller företrädesrätten till återanställning. De turordningsavtal som kan underkännas är i 
princip endast de avtal som innebär ett missbruk av den principiella avtalsfriheten genom att 
vara diskriminerande eller på annat sätt stötande.  
 
Reglerna om turordning och företrädesrätt till återanställning har olika inverkan på 
arbetsmarknadens flexibilitet, om man med flexibilitet menar att det för arbetsgivaren skall 
finnas en fullständigt fri antagnings- och uppsägningsrätt samt frihet att leda och fördela 
arbetet. För att göra avsteg från LAS regler om företrädesrätt till återanställning, krävs att 
reglerna skall upprätthålla lagens skyddssyfte. På sådant sätt torde reglerna kunna bedömas 
som bättre än lagen. Önskvärt för att inte avtalen skall ifrågasättas är att avtal sluts på 
centralnivå.   
 
Detta innebär att om arbetsmarknadens parter har intresse av att generellt avtala bort 
rättigheten till företrädesrätt till återanställning måste det ske på ett sådant sätt att 
arbetstagarna garanteras ett social skydd. Avtal som ensidigt avtalar bort rättigheten till 
företrädesrätt skulle riskeras underkännas vid prövning i AD. Snarare verkar det som att 
parterna måste hitta en modell där företrädesrätten avtalas bort till förmån för åtgärder som 
kan garantera arbetstagarna ett godtagbart socialt skydd.  
 
En möjlig lösning för att hantera skyddsyftet i LAS är att i kollektivavtal på centralnivå vid 
sidan av avsteg från företrädesrätten knyta generösa inkomstbortfallsförsäkringar och goda 
möjligheter till utbildning eller hjälp med att söka ett nytt arbete. På sådant sätt skulle 
individens sociala trygghet kunna behållas samtidigt som arbetsgivarens eventuella intresse av 
större flexibilitet på arbetsmarknaden skulle tillgodoses. Sådana lösningar skulle garantera 
skyddssyftet med LAS samtidigt som en stor flexibilitet för arbetsgivaren skulle kunna 
uppnås. Vad gäller turordningsreglerna i LAS verkar det inte finnas några i lagen direkta 
begränsningar i möjligheten att genom kollektivavtal på centralnivå sluta avtal om avsteg från 
lagens bestämmelser. 
 
Slutligen kan konstateras att det med god vilja från arbetsmarknadens parter är fullt möjligt att 
genom kollektivavtal skapa ett flexicurity-system i Sverige, som till viss del liknar det danska 
systemet. Det verkar inte finnas anledning att göra lagändringar i lagen om anställningsskydd. 
Snarare verkar det största arbetet för att komma överens om ett nytt arbetsmarknadssystem 
ligga i parternas förmåga att kunna enas om hur systemet skall se ut. Detta torde vara en såväl 
stor som nödvändig utmaning för arbetsmarknadens parter.  
 
Överenskommelser som syftar till att öka arbetsgivarens fria antagnings- och uppsägningsrätt 
kräver, enligt LAS, att lagens funktion av social skyddslagstiftning på något sätt upprätthålls.  
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Detta skulle kunna ske genom ett sammanhållet svenskt flexicurity-system där 
arbetsmarknadens parter avtalar om avsteg från turordningsregler och företrädesrätt till 
återanställning samtidigt som generösa inkomstbortfallsförsäkringar och goda möjligheter till 
kompetenshöjning införs.    
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