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Sammanfattning 

 
Syftet med arbetet har varit att utforska det så kallade undantagsbegreppet i LAS 22 §. 

Turordningsreglerna har även studerats i detta arbete, eftersom undantagsbegreppet hör ihop 

med turordningsreglerna. Arbetet har avgränsats till att fokusera på svensk rätt och där 

relevant arbetsrättslig lagstiftning. I arbetet har traditionell juridisk metod använts - lagtext, 

förarbeten, praxis och doktrin. Den princip som studerats i detalj är den som uttrycks i 22 § 2 

st. LAS och som behandlar rätten att få undanta två stycken arbetstagare från principen om 

”sist in först ut”, om företaget har tio eller färre anställda. Principen om ”sist in först ut” 

innebär att vid uppsägningar, på grund av arbetsbrist, skall den med kortast anställningstid på 

arbetsplatsen sägas upp. Forskningsfrågorna var följande. Hur har turordningsreglerna och 

dess beståndsdelar uppkommit? Hur ser turordningsreglerna och dess beståndsdelar ut? Hur 

ser undantagsregeln och dess funktion ut? Vilken är allmänhetens syn på turordningsreglerna? 

Undantagsbegreppets påverkan på mindre företag har studerats med hjälp av en undersökning 

gjord av Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering. Det som framkom av 

undersökningen var att undantagsregeln i praktiken hade mycket liten påverkan på antalet 

personalavgångar i mindre företag. Även näringslivets syn på turordningsreglerna har kort 

behandlats. Näringslivets syn på turordningsreglerna var negativ, näringslivet ansåg att dessa 

regler bör tas bort/ göras om. Allmänheten hade enligt en undersökning, som presenterats i 

uppsatsen, en ganska negativ syn på turordningsreglerna. Det kan noteras att det endast är en 

(1) undersökning som legat till grund för detta påstående.  
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1. Inledning 

 
Lag (1982:80) om anställningsskydd, förkortat LAS, är en omdebatterad lag. Det finns en del 

kritik mot de så kallade ”turordningsreglerna” i 22 § LAS. Nedan är citat tagna från aktiva 

människor inom näringslivet. 

 

”Vi var redo att lägga ner fabriken om vi inte fick rädda kvar den utlastningsansvarige” – 

Christina Arnesson, Arkos. 

 

”Om fel medarbetare och konsult sägs upp kan det leda till att delar av företagets kundbas 

eroderas” – Muazzam Choudhury, MSC 

 

”Utköpssystemen undergräver främst de mindre företagens ekonomi” – Muazzam Choudhury, 

MSC 

 

”LAS är en vacker tanke som blivit ett maktredskap” – Per Gunnarsson, Direktlaminat 

 

”Att behöva säga upp medarbetare är varje företagares mardröm. Men att inte själv få avgöra 

vilka som får vara kvar och därmed säkra företagets överlevnad, det är om något ännu värre” 

– Tony Cornelius, VM Media.
1
 

 

Kritik som ofta hörs från näringslivet främst är att turordningsreglerna leder till så kallade 

”låsningseffekter” på arbetsmarknaden. En person som jobbat länge på ett företag vill ofta 

inte byta jobb p.g.a. att personens plats på turordningslistan skulle bli längst ner på det nya 

jobbet. Det brukar även riktas kritik mot att företagen förlorar värdefull kompetens som de 

inte kan välja själva att ha kvar. Det kan till exempel vara så att företaget i fråga tvingas säga 

upp en person som är väldigt viktig för företagets vidare existens. Min uppgift i detta arbete 

kommer att vara att ”nysta” i 22 § LAS, det vill säga turordningsreglerna.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
1Paragraf 22. Svenskt näringsliv, Stockholm 2009, s 4 
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1.1. Syfte 

 
Syftet med detta arbete är att utreda undantagsbegreppet (”2/10 begreppet”) i Lag om 

anställningsskydd (1982:80), LAS 22 §. Lagrummet stadgar att två personer får undantagas 

från en turordning i ett företag med tio eller färre antal anställda. Hur detta påverkar företagen 

är en viktig och intressant fråga att belysa. Hur kommer det sig att vi har s.k. 

turordningsregler? Vad innebär turordningsreglernas olika beståndsdelar? Dessa 

frågor/problem kommer att besvaras i detta arbete med hjälp av studerande av lagtext, 

litteratur, förarbeten och praxis. 

 

 

1.2. Forskningsfrågor 
 

Forskningsfrågorna i uppsatsen är följande: Hur påverkade undantagsregeln i 22 § LAS de 

mindre företagen? Hur har turordningsreglerna och dess beståndsdelar uppkommit 

(bakgrund)? Hur ser turordningsreglerna och dess beståndsdelar ut (hur fungerar 

turordningsreglerna)? Hur ser undantagsregeln och dess funktion ut? Vad är allmänheten syn 

på turordningsreglerna? 

 
 

1.3. Metod 
 
Metoden som kommer att användas i detta arbete är den s.k. traditionella juridiska metoden 

(som även kallas rättsdogmatisk metod). Således kommer lagtext, doktrin, praxis och 

förarbeten att studeras.  
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2. Bakgrund 
 

2.1. Generellt om arbetsrätt 
 

I egenskap av anställda, som arbetstagare, har det stora flertalet förvärvsarbetande sitt 

huvudsakliga levebröd genom det arbetet de utför för andras räkning. Det framgår av 

arbetskraftsundersökningar att drygt 5 miljoner av Sveriges befolkning på ca 9,5 miljoner 

invånare utgör arbetskraften, av dessa är cirka 4,8 miljoner människor sysselsatta, 4,1 

miljoner anställda och cirka 380 000 är arbetslösa. 135 000 arbetslösa är i åldersspannet 

mellan 15 och 24 år. Nästan 1 miljon människor är anställda inom kommunal sektor, 260 000 

inom statlig sektor och närmare 2,8 miljoner i privat sektor. Cirka 940 000 människor är 

sysselsatta inom företag som har färre än 20 anställda, cirka 1,3 miljoner är sysselsatta inom 

företag som har färre än 50 anställda, i företag med färre än 100 anställda är cirka 1,5 

miljoner människor sysselsatta, i företag med färre än 500 anställda är cirka 1,8 miljoner 

människor sysselsatta och i företag som har fler än 500 anställda är ungefär 2,1 miljoner 

människor anställda.
2
  

 

Specialisering och arbetsfördelning är vad vårt produktionssystem och vår offentliga 

förvaltningsapparat bygger på, detta förutsätter att arbetsinsatser från invånarna kan utföras 

mot betalning. Anställningsavtal ingår den enskilde arbetstagaren med arbetsgivaren, för sin 

arbetsinsats får den enskilde arbetstagaren lön och andra förmåner. Detta regleras ofta av ett 

kollektivavtal. Det finns ett alternativ till detta och det är att arbetsgivaren anlitar en 

självständig företagare för att denne ska utföra en arbetsuppgift genom ett s.k. uppdragsavtal. 

Detta kan ofta vara ett dyrare alternativ, dock behöver man inte vid denna ”anställningsform” 

ta hänsyn till förpliktelser och ansvar som enligt arbetsrätten åligger en arbetsgivare. 

Arbetsgivaren får i gengäld en arbetstagare som på ett helt annat sätt står till arbetsgivarens 

förfogande. Formen av avtalet kan arbetsgivaren välja i princip helt fritt. Det finns inte heller 

någon skyldighet från arbetsgivarsidan att anställa. Avtalsfriheten är den principiella 

grundstenen i detta. 
3
 

 

Det finns två olika kategorier av avtal som arbete delas in i. Dessa kallas för anställningsavtal 

och uppdragsavtal (som ibland kallas för avtal om tjänster). I anställningsavtal kallas parterna 

i avtalet för arbetsgivare och arbetstagare. I uppdragsavtal kallas parterna för uppdragsgivare 

och uppdragstagare. Avtalet kan kallas för arbetsavtal i båda fallen, d.v.s. när arbetet utförs av 

en uppdragstagare eller dess anställda eller när arbetet utförs av egna anställda. Någonting 

som är utmärkande för anställningsavtalet är att arbetstagarens självständighet oftast är 

begränsad och att det finns ett beroendeförhållande mellan arbetsgivaren och arbetstagaren.  

Gränsdragningen mellan anställningsavtal och uppdragsavtal är ofta svår att göra i tveksamma 

fall. Bolagsavtalet kan även anses som en form av arbetsavtal. Bolagsavtal faller dock in 

under associationsrätten och inte inom arbetsrätten. Gränsdragningen mellan dessa former är 

viktig på grund av att man måste kunna avgöra vilken som faller in under arbetsrättens 

reglering. Det enda förhållandet som arbetsrätten avser är det mellan arbetsgivare och 

arbetstagare och inte andra arbetsavtal. 
4
 

 

                                                        
2  Adlercreutz, Axel och Mulder, Bernard Johann. Svensk arbetsrätt. 14:e uppl. Vanda: Nordstedts juridik, 2013, s 17 

(framgår av arbetskraftsundersökningar gjorda 2013) 
3 Adlercreutz och Mulder s 17-18 
4 Adlercreutz och Mulder s 18 
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Arbetsrättens uppdrag är alltså att stadga vad som gäller i relationen mellan arbetsgivare och 

arbetstagare. Arbetstagaren har i den arbetsrättsliga regleringen fått ett skydd i 

kontraktsrelationen med arbetsgivaren, detta eftersom att arbetstagaren anses vara den svagare 

parten i avtalet. Det är kollektivavtalet mellan arbetsgivaren/arbetsgivarorganisationer och 

arbetstagarorganisationer som reglerar förhållandet mellan parterna i anställningsavtalet och 

inte i lika stor utsträckning det faktiska anställningsavtalet mellan parterna. 
5
  

 

2.2. Framväxten av turordningsreglerna 
 

I legostadgan fanns den sociala aspekten av skydd för långvarig tjänst inskriven. Legostadgan 

var gällande under åren 1833-1926 och reglerade förhållandena mellan husbönder och hjon
6
. 

Stabilitet och långvarighet var grundpelare som tjänstehjonsförhållandet grundade sig på. Det 

fanns flera regler med syfte att hindra ett tjänstehjon
7
 från att avskedas i legostadgan. Om 

ingen av parterna sagt upp avtalet skulle anställningsavtalet förlängas. Anställningsavtalet 

skulle även ingås för en bestämd tidsperiod. En av husbondens skyldigheter var att sköta och 

vårda ett tjänstehjon vid sjukdom. Det var förbjudet för husbonden att förflytta ett tjänstehjon 

som varit trogen honom och tjänat honom väl från sitt trettionde år till sin ålderdom. 

Husbonden skulle ta hand om hjonet till dennes död.
8
  

 

Det fria avtalet började på industrins och hantverkets områden tidigt att användas vilket ledde 

till att den fria uppsägningsrätten blev ett faktum. Vid sekelskiftet var att motverka 

godtyckliga uppsägningar en av den framväxande fackföreningsrörelsens viktigaste uppgifter. 

Detta för att skydda föreningsrätten främst. 
9
 

 

Svenska arbetsgivareföreningen intog år 1905 i sina stadgar en § 23 (§ 32 senare) som löd: 

”Med iakttagande av avtalets bestämmelser i övrigt äger arbetsgivaren rätt att leda och fördela 

arbetet, att fritt antaga och avskeda arbetare, samt använda arbetare oavsett om dessa är 

organiserade eller ej.” 
10

 

 

LO godtog § 23 år 1906 genom den så kallade decemberkompromissen efter ett lockouthot 

från arbetsgivarnas sida. LO vann i gengäld att föreningsrätten skulle lämnas okränkt i den 

fria uppsägningsrätten. Arbetarna kunde påkalla undersökning via sin organisation för att 

vinna rättelse om de ansåg att ett avskedande ägt rum under omständigheter som kunde tolkas 

som ett angrepp på föreningsrätten.  
11

 

 

Rättsläget var oklart under arbetsdomstolens första år vad gäller uppsägningar. Att domstolen 

kunde gå in och pröva grunden till uppsägningen i vissa mål styrker detta
12

 . Arbetsgivarna 

stod själva främmande för att uppsägningar skulle få ske utan godtagbara skäl i målen. Som 

allmän rättsgrundsats slog arbetsdomstolen fast i AD 1932 nr 100 att ett icke tidsbestämt 

enskilt anställningsavtal på båda sidor kunde sägas upp efter en viss uppsägningstid och att 

det ej var nödvändigt med skäl för detta från arbetsgivaren eller arbetstagaren. Det var dock 

                                                        
5 Adlercreutz och Mulder s 18-19 
6 Benämning på tjänstefolk som ingick i ett hushåll enligt äldre svenskt språkbruk. 
7 Dräng eller piga. 
8 Calleman, Catharina. Turordning vid uppsägning. Umeå: Rättsvetenskapliga institutionen, 1999, 

s 41-42 
9 Calleman s 42 
10 Calleman s 42 
11 Calleman s 42 
12 AD 1931 nr 74 
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inte tillåtet att utnyttja uppsägningsrätten för syften i strid med uttryckliga avtalsbestämmelser 

eller i strid mot lag och goda seder. I målet tog domstolen avstånd från ”en med den här 

tillämpliga rättssatsen alldeles oförenlig föreställning, att arbetaren har ett slags rätt att 

bibehållas vid sin anställning, om icke ett objektivt godtagbart skäl för uppsägning 

föreligger.”
13

 

 

Från domstolen framhölls det att arbetarsidan såg på regeln med misstro, då de ansåg att den 

ofta utnyttjades till att avskedanden som vid ett objektivt bedömande inte kunde försvaras 

utan framstod som orättvisa ägde rum. Domstolen framhöll att från arbetsgivarsidan var det 

viktigt med rätten att få säga upp ett avtal utan att ange skäl till detta för att det skapade en 

effektiv ledning av arbetet vilket leder till goda driftsresultat.
14

  

 

I AD 1933 nr 159 skärptes rättsgrundsatsen om arbetsgivarens fria uppsägningsrätt. Eftersom 

att Metallindustriarbetarförbundet vägrat att gå med på att en bestämmelse om arbetsgivarens 

rätt att fritt avskeda arbetstagare fanns detta ej med i kollektivavtalet för en arbetsplats. 

Domstolen hänvisade till AD 1932 nr 100 och hävdade att arbetsgivarens rätt gällde 

oförändrad, även om den i avtalet icke uttryckligen bekräftats. För att en arbetsgivares rätt att 

fritt avskeda arbetare skulle lida inskränkning krävdes det ett förbehåll i kollektivavtal. Någon 

ny befogenhet för arbetsgivarna skapades inte i och med bestämmelsen i 23 § av 

arbetsgivareföreningens stadgar. Innebörden blev endast att medlemmar i föreningen inte fick 

avvika från den angivna allmänna rättsgrundsatsen. De var skyldiga att se till att denna 

rättsgrundsats upprättades i kollektivavtal. 
15

 

 

I kollektivavtal förekom det tidigt turordningsklausuler. Vid sidan av § 23 kunde dessa 

förekomma. Betydelsen av anställningstidens längd för företrädesrätten till fortsatt arbete vid 

driftsinskränkningar var en fråga som behandlades under arbetsdomstolens första år. Det 

framgår av AD 1934 nr 84, AD 1935 nr 5, AD 1934 nr 71, AD 1937 nr 136, AD 1932 nr 168, 

AD 1935 nr 22, AD 1939 nr 140 att det fanns turordningsregler i ett antal kollektivavtal. Det 

var vanligt att dessa klausuler var av mer allmän karaktär. De som omfattades av dessa var 

alla fast anställda eller ordinarie arbetare, det kunde också preciseras att det bara var 

medlemmar i den avtalsslutande organisationen som omfattades. Det var vanligt att 

anställningstiden var det som skulle följas vid uppsägningar utan att en avvägning mot andra 

intressen skedde. Exempelvis kunde avtalet säga att ”permittering av arbetare sker med 

hänsyn till dennes eller dessas anställningstid”
16

.
17

 

 

LAS var under många år benämnd som Åmanlagen efter Valter Åman. Valter Åman började 

en facklig karriär i LO 1933 som ombudsman. Åmans specialuppdrag var att få bort 

kommunisternas inflytande i fackföreningarna. Åman var TCO:s direktör efter kriget, senare 

landshövding. Åman fick i uppdrag att vara med och leda invecklade utredningar, 

grundlagsberedningen t.ex. Relationen mellan Åman och den socialdemokratiska regeringen 

blev spänd under 1970-73 då Åman satt som ordförande i en utredning gällande lagstadgat 

anställningsskydd. Åman var mest troligt emot en sådan lag. Åman påtalade i ett kritiskt 

yttrande över ett departementsförslag om anställningsskydd för äldre 1971 att förslaget 

åsidosatte förhandlingsordningen mellan parterna och att förslaget avvek från den praxis som 

vuxit fram på arbetsmarknaden. Åman tog avstånd från den utformning som LAS fått efter att 

                                                        
13 Calleman s 43 
14 Calleman s 43 
15 Calleman s 44 
16 AD 1934 nr 71 
17 Calleman s 47 



6 
 

den trätt i kraft. Under en lång period hade LO och tjänstemannaförbunden på den privata 

sektorn sagt nej till en lagstiftning, de menade att anställningsskyddet var en fråga för 

parterna. Åman hade trots detta tagit på sig att skriva en lag. Jämför man lagen som riksdagen 

antog 1973 med Åmanutredningens förslag finner man betydelsefulla skillnader, främst när 

det gäller turordningen vid uppsägning p.g.a. arbetsbrist. Regeringen ville ha tvingande, 

tydliga paragrafer, medan utredningen ville anpassa regleringen till förhandlingstraditionen. 
18

 

  

Själva turordningsreglernas ursprung fanns i den så kallade äldrelagen 1971, som statsrådet 

Carl Lidbom varit med och förberett. Regeln gällde företrädesrätt till återanställning, den var 

inte dispositiv (kunde inte frångås genom kollektivavtal). Anställningstiden borde vara det 

som var det viktigaste enligt LO:s medlemmar, det var inte lätt att vinna gehör för någon 

annan åsikt när detta väl hade fått officiell bekräftelse. Denna bestämmelse ingick även i 

Åmanutredningens förslag som kom två år senare, i Åmanutredningen var den dock dispositiv 

och den hade även en snävare räckvidd än vad den sedermera fick i LAS.
19

  

 

2.3. 1974 och framåt 
 

Under slutet av 1970-talet gick debatten om anställningsskyddet varm. Det var en 

kontroversiell politisk fråga. Arbetet med lagstidningen skiftade mycket i karaktär, vilket 

berodde på vilka av de politiska partierna som satt i regeringen.
20

  

 

På slutet av 1970-talet var det viktigt för arbetsgivarna att framhäva att anställningsskyddets 

reglering hade hämmande effekter på sysselsättningen. Det tillsattes 1977 en 

anställningsskyddskommitté av en borgerlig regering. Kommitténs uppdrag var att göra en 

allmän översyn över anställningsskyddslagstiftningen. Det ställdes från 

arbetsgivarorganisationer en rad krav på förändringar i anställningsskyddslagen under arbetet 

i kommittén. Att införa en bestämmelse i lagen som gjorde det möjligt att undanta 

arbetstagare med särskild lämplighet eller särskilt yrkeskunnande var ett av förslagen från 

arbetsgivarsidan. Specifikt ville arbetsgivarna få behålla arbetstagare med speciella 

yrkeskunskaper då dessa arbetstagare var nödvändiga för verksamheten eller arbetstagare med 

nyckelpositioner i företaget i fråga.
21

  

 

Socialdemokraternas, LO:s och SACO/SR:s representanter lämnade kommittén i protest mot 

att regeringen enligt deras mening behandlat utredningsresultaten i förväg och därav upplöstes 

kommittén. Resultatet av kommitténs arbete blev en departementspromemoria som inte 

innehöll några förändringar av lagens gällande turordningsregler. När 

departementspromemorian remissbehandlades hävdades det från SAF att regleringen som 

existerade om turordningskretsar medförde omfattande omplaceringar, vilka var både 

effektivitetshämmande och kostnadskrävande och var anpassad för att skapa motsättningar 

mellan arbetstagargrupper. SAF menade därför att det borde tillföras en regel i 22 § som 

skulle innebära att turordningen fastställdes för arbetstagare med i huvudsak samma 

arbetsuppgifter. Det som avsågs med jämförbara arbetsuppgifter var att arbetsuppgifterna 

skulle vara så likartade att den ene arbetstagaren utan vidare skulle kunna utföra den andras 

arbetsuppgifter. Det ansågs att detta skulle tillgodose ett behov från företagens sida att behålla 

den arbetskraften som var mest effektiv och lämpad för arbetet. I prop. 1981/82:71 s 57 ff 

                                                        
18 Nycander, Svante. SIST IN FÖRST UT- LAS OCH DEN SVENSKA MODELLEN. Stockholm: SNS förlag, 2010. 

s 7-8 
19 Nycander s 8 
20 Calleman s 73 
21 Calleman s 73-74 
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ansågs SAF:s förslag vara för långtgående och att det riskerade att en avvägning mellan olika 

intressen skulle bli problematisk. 
22

 

 

Från arbetstagarorganisationerna föreslogs det att turordningskretsarna skulle utvidgas. 

Innebörden av förslaget var att turordningskretsarna skulle expanderas till att även omfatta 

driftsenheter som tillhörde andra företag inom samma koncern. 
23

 

 

I förarbetena klargjordes det att möjligheter redan fanns att med rättsliga medel ingripa mot 

försök att hitta kryphål i lagen genom att ombilda företagen. Omfattningen på 

turordningskretsarna borde istället lösas genom kollektivavtal. 
24

 

 

22 § ansågs vara huvudregler enligt prop. 1981/82 s 59. Det skulle finnas starka skäl för att 

göra avsteg i det enskilda fallet för att det skulle vara motiverat att göra avsteg från 22 §. Att 

sist in först ut principen skulle vara helt undantagslös hade dock aldrig varit lagstiftarens 

mening. Just med anledning av detta hade lagen gjorts dispositiv. 
25

 

 

1974 års turordningsregler förändrades inte i och med den nya lagen, lagen (1982:80) om 

anställningsskydds ikraftträdande den 1 april. 
26

 

 

Ett antal bestämmelser trädde i kraft i juli 1984 vilka hade till syfte att begränsa möjligheterna 

för arbetsgivare att säga upp arbetstagare vilka vid uppsägningstidens slut uppnått en ålder av 

57 och ett halvt år
27

.  

 

1991 tillsatte den socialdemokratiska regeringen en utredning som skulle analysera 1970-

talets arbetsrättsreformer och beakta förändringar som skett i arbetslivet och samhället och 

med bakgrund av detta föreslå förändringar. Gällande turordningsreglerna var kommitténs 

uppgift att analysera huruvida dessa uppfyllde funktionen som de var avsedda för samt om de 

överhuvudtaget borde finnas kvar samt om turordningsreglerna borde förstärkas. 
28

 

 

En ny utredning tillsattes av en nytillträdd borgerlig regering därefter. Denna kommitté fick i 

uppgift att kartlägga praxisen som gällde för avsteg från turordningen genom kollektivavtal, 

det var de små företagen som kommittén främst skulle fokusera på.
29

    

 

Det föreslogs långtgående ändringar i anställningsskyddslagen år 1992. Kommittén menade i 

sitt betänkande ”Ny anställningsskyddslag” att det inte gick att hitta välavvägda regleringar, 

som kunde beskriva hur förfarandet vid uppsägningar på grund av arbetsbrist skulle ske på ett 

enkelt och uttömmande sätt. Kommittén menade att det borde införas i lagen ett inledande 

stadgande där det skulle anges att parternas målsättning skulle vara att eftersträva 

förhandlingslösningar. 
30

Det föreslogs även att turordningskretsarna skull kraftigt 

förminskas.
31

 

 

                                                        
22 Calleman s 74 
23 Calleman s 75 
24 Prop. 1981/82:71 s. 57 ff 
25 Calleman s 76 
26 Calleman s 76 
27 Calleman s 77 
28 Calleman s 77-78 
29 Calleman s 78 
30 Calleman s 79 
31 Calleman s 80 
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Det framhölls i propositionen med förslaget till ändringar i anställningsskyddslagen att lagens 

regler inte gav tillräckligt utrymme att behålla s.k. nyckelpersoner för många utav 

arbetsgivarna. Det var de företag som var av mindre storlek samt de utan kollektivavtal som 

drabbades av problem med anledning av turordningsreglerna. 
32

 

 

Departementschefen höll inte med kommittén, departementschefen ville istället införa en 

regel som ”med minsta möjliga ingrepp i dagens system” skulle skapa någon förändring för 

de små företagen. Det var viktigt att framhäva att det inte var passande att lagstifta så att det 

enbart inom ramen för kollektivavtal skulle vara möjligt att göra avvägningar i fråga om 

turordningen.
33

  Att lagstiftningen i sig skulle erbjuda möjligheter till att göra lämpliga 

bedömningar var något att eftersträva enligt förarbetena.
34

 

 

Regeln som kom att anvisas var att arbetsgivaren gavs rätten att välja ut två arbetstagare inom 

varje turordningskrets som han ansåg vara av särskild betydelse för den fortsatta driften. Detta 

blev kortlivat, bestämmelsen trädde i kraft 1 januari 1994 och gällde fram till 31 december 

1994. Den nytillträdda socialdemokratiska regeringen avskaffade regeln.
35

  

 

En arbetsrättslig kommission tillsattes 1995 med huvudmålet att ”via kollektivavtal 

åstadkomma en långsiktig och stabil arbetsrätt”. Kommissionen kunde inte enas om förslag 

till förändringar, ordförande lämnade ett förslag till Samarbetsavtal i maj 1996. Att de lokala 

parterna i första hand skulle söka träffa lokala kollektivavtal var det förslag gällande 

turordningen vid uppsägning som kommittén föreslog. 
36

 

 

Kommissionens arbetstagar- och arbetsgivarrepresentanter accepterade inte förslaget till 

Samarbetsavtal. Att det fanns stora skillnader i synen på turordningsreglerna var det 

avgörande skälet till detta. 1996 kom den socialdemokratiska regeringen och centerpartiet 

med förslag till lagstiftning som skulle medföra en moderniserad arbetsrätt. 

Fackföreningsrörelsen gillade inte detta förslag. 
37

 

 

1 januari 1997 trädde lagstiftning som innehöll en förändring i fråga om turordningsreglerna i 

kraft. Den förändringen innebar att kravet på möjligheterna att ersätta lagreglerna med 

kollektivavtal inte behövde ingås eller godkännas på en central nivå.
38

  

  

                                                        
32 Calleman s 80 
33 Calleman s 80-81 
34 Prop. 1993/94:67 s 45 f. 
35 Calleman s 81 
36 Calleman s 82 
37 Calleman s 82 
38 Calleman s 82 
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3. Turordningsreglerna 
 

22§ LAS ”Vid uppsägning på grund av arbetsbrist skall arbetsgivaren iaktta följande 

turordningsregler. 

Innan turordningen fastställs får en arbetsgivare med högst tio arbetstagare oavsett antalet 

turordningskretsar undanta högst två arbetstagare som enligt arbetsgivarens bedömning är av 

särskild betydelse för den fortsatta verksamheten. Vid beräkningen av antalet arbetstagare hos 

arbetsgivaren bortses från arbetstagare som avses i 1 §. Den eller de arbetstagare som 

undantas har företräde till fortsatt anställning.  

Har arbetsgivaren flera driftsenheter, fastställs en turordning för varje enhet för sig. Enbart 

den omständigheten att en arbetstagare har sin arbetsplats i sin bostad medför inte att den 

arbetsplatsen utgör en egen driftsenhet. Om arbetsgivaren är eller brukar vara bunden av 

kollektivavtal, fastställs en särskild turordning för varje avtalsområde. Finns det i ett sådant 

fall flera driftsenheter på samma ort, skall inom en arbetstagarorganisations avtalsområde 

fastställas en gemensam turordning för samtliga enheter på orten, om organisationen begär det 

senast vid förhandlingar enligt 29 §. 

Turordningen för de arbetstagare som inte undantagits bestäms med utgångspunkt i varje 

arbetstagares sammanlagda anställningstid hos arbetsgivaren. Arbetstagare med längre 

anställningstid har företräde framför arbetstagare med kortare anställningstid. Vid lika 

anställningstid ger högre ålder företräde. Kan en arbetstagare endast efter omplacering 

beredas fortsatt arbete hos arbetsgivaren, gäller som förutsättning för företräde enligt 

turordningen att arbetstagaren har tillräckliga kvalifikationer för det fortsatta arbetet.”
39

 

 

Viktigt att notera är att reglerna om turordning skall tillämpas vid uppsägning. Följden av 

detta är alltså att turordningsreglerna enbart gäller tillsvidareanställningar. Då det är endast 

sådana anställningar som kan sägas upp.
40

  

 

Det första som skall ske vid arbetsbristuppsägningar är att en turordningskrets skall 

fastställas. Det skall fastställas en sådan turordningskrets för varje driftsenhet och inom denna 

driftsenhet en för varje avtalsområde. Om detta skall det förhandlas i enligt 29 § LAS (11-14 

§§ MBL)
41

.  

 

Det skall upprättas en särskild turordning för varje avtalsområde inom driftsenheten om 

arbetsgivaren är bunden av kollektivavtal. Gällande arbetstagare som inte omfattas av 

kollektivavtalen upprättas en turordningslista särskilt för dessa. Enligt 22 § 3 stycket LAS kan 

kollektivavtalsbunden arbetstagarorganisation inom sitt avtalsområde kräva att en gemensam 

turordningslista för alla på orten upprättas. Gällande begreppet ort skall det bedömas 

restriktivt.
42

  

 

Turordningen ska fastställas efter att turordningskretsen fastställts. Utgångspunkten i 

turordningen är arbetstagarens sammanlagda anställningstid hos arbetsgivaren. Om två eller 

flera har lika lång anställningstid går de anställda med högre levnadsålder före (de placeras 

”högre upp” på turordningslistan). Om det krävs omplacering för att få kvarstå i anställning, 

                                                        
39 Sveriges rikes lag  
40 Calleman s 89 
41 Adlercreutz och Mulder s 223 
42 Adlercreutz och Mulder s 223 



10 
 

måste de aktuella arbetstagarna för att erhålla företräde inneha tillräckliga kvalifikationer för 

arbetet. Innebörden av detta är att arbetstagaren skall ha jämförliga förutsättningar som en 

nyanställd med en inlärningstid som är rimlig. Normalt sett bestämmer arbetsgivaren vilka 

kraven är på kompetens. Det är endast vid omplacering som detta kvalifikationskrav ska 

uppställas och inte för det arbetet som den anställda tidigare utfört. Skulle en introduktionstid 

fortlöpa orimligt lång tid, går det inte att göra gällande företrädesrätt, i det enskilda fallet får 

det avgöras vad som är orimligt lång tid, sex till tolv månader är dock ett riktvärde. Krävs det 

för arbetet viss utbildning exempelvis gymnasie- eller högskoleutbildning är inte 

arbetsgivaren skyldig att stå för denna, detta gäller även för ”kortare utbildningar” som t.ex. 

truckkort. Det ligger på arbetsgivaren att bevisa att en arbetstagare inte har tillräckliga 

kvalifikationer för omplacering om arbetsgivaren vill göra detta gällande. Arbetstagare med 

nedsatt arbetsförmåga som beretts särskild sysselsättning skall det tas särskild hänsyn till 

enligt LAS 23 §. För att omplaceringsskyldigheten skall anses vara fullgjord kan det krävas 

en omfattande omplaceringsutredning.
43

  

 

Turordningsreglerna blir alltså aktuella när anställda skall sägas upp på grund av arbetsbrist. 

Regleringen bygger på att s.k. turordningslistor ska upprättas inom respektive 

turordningskrets. Det går att läsa i LAS 2 § att turordningsreglerna är semidispositiva och 

därav är det möjligt att frångå dem genom upprättande av lokala överenskommelser. Sådana 

turordningsavvikelser är ofta förekommande på arbetsmarknaden. Det finns anledning att anta 

att turordningsförhandlingarna i själva verket är en del av den generella förhandlingsfrågan 

gällande hur stor omfattning en driftsinskränkning skall ha och antalet människor som med 

anledning av detta måste sägas upp. Att bestämmelsen är dispositiv bidrar till problem genom 

att det ser till att luckra upp de strikta rättsliga gränserna mellan frågan om 

genomförandeåtgärderna i form av turordningsregler och en uppsägnings saklighet. Det kan 

inte anses finnas empiriskt stöd för att hävda att dispositiviteten hos turordningsreglerna 

betyder någonting när det kommer till hur många som skall sägas upp. Detta eftersom att 

domstolarna vid prövning tar sin utgångspunkt i arbetsgivarnas bedömning. 
44

 

 

Gällande utrymmet för avvikelser från turordningsreglerna finns det inga uttryckliga 

begränsningar i LAS. I prop. 1973:129 s 233 nämns att syftet inte får vara att ge medlemmar i 

den egna organisationen någon fördel till nackdel för oorganiserade eller medlemmar i andra 

organisationer. Detta är det enda exemplet som nämns. 
45

 

 

3.1. Driftsenhet 
 

I prop. 1973:129 s 260 menade man att omplaceringar vid en driftsinskränkning måste 

begränsas om det var ett större företag som skulle genomföra driftsinskränkningar.  Om det 

inom ett företag bedrevs verksamheter av väldigt olika slag och driftsinskränkningen enbart 

skulle äga rum i en av dem, borde det naturligtvis enbart vara de arbetstagarna inom den 

berörda rörelsen som borde beröras av driftsinskränkningen. Detta gällde även för 

personalinskränkningar inom vissa kommunala samt statliga myndigheters sfär. Därav hade 

turordningskretsen bestämts till driftsenheten, alltså en del av ett företag som fanns inom ett 

                                                        
43 Adlercreutz och Mulder s 224 
44 Glavå, Mats. Arbetsrätt. 2:a uppl. Lund: Studentlitteratur AB, 2011, s 548-549 
45 Glavå s 549 
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och samma område eller inom en och samma byggnad som t.ex. en butik eller en restaurang. 
46

 

 

I rättstillämpningen har begreppet driftsenhet som turordningskrets definierats. En viktig 

fråga som har tagits upp har och göra med huruvida en driftsenhet kan utgöras av 

arbetsplatser på flera olika orter. AD 1988 nr 100 belyste frågan i och med att uppsägningar 

skulle göras vid en dagstidning med redaktioner på två olika orter, Umeå och Skellefteå. Det 

arbetsdomstolen kom fram till var att redaktionerna skulle anses vara två skilda driftsenheter. 

Detta eftersom att det enligt lagstiftaren inte varit möjligt för en driftsenhet att vara förlagd till 

flera orter menade arbetsdomstolen. AD 1993 nr 99 handlade om huruvida sex bussterminaler 

skulle anses vara självständiga driftsenheter eller om de skulle anses ingå i driftsenheter i 

Norrtälje, Björknäs samt Waxholm. Arbetsdomstolen menade att de skulle anses vara 

självständiga driftsenheter, om arbetsplatsen var av mindre storlek spelade ingen roll. Den 

geografiska aspekten var viktigare enligt arbetsdomstolen. Att turordningskretsen inte skulle 

kunna omfatta mer än en ort hade varit lagstiftarens utgångspunkt enligt arbetsdomstolen. 
47

 

 

3.2. Turordningskretsar 
 

I 22 § LAS stadgas det om indelning av arbetstagarna i turordningskretsar. Turordningskretsar 

är olika grupper av arbetstagare där en turordning skall bestämmas. 
48

 

 

Principen att anställningstidens längd ska vara avgörande för turordningen får större 

genomslagskraft om turordningskretsen görs större. Om turordningskretsen görs mindre, blir 

skyddet för de anställda med lång arbetstid sämre. Turordningskretsarnas främsta funktion 

ligger i att de förhindrar arbetsgivaren från att se till att vissa anställda ska påverkas av ett 

driftsinskränkningsbeslut eller att arbetsgivaren bestämmer att det är arbetsbrist för enbart 

vissa anställda av irrelevanta skäl. Om turordningskretsarna görs större, förhindrar det 

möjligheten för arbetsgivaren att försöka använda sig av nämnda skäl.
49

  

 

Det finns en motsättning mellan ett geografiskt synsätt och ett organisatoriskt synsätt när det 

kommer till indelningen i turordningskretsar. Det är vanligt att det organisatoriska synsättet 

brukar förespråkas från arbetsgivarsidan. Ekonomiskt eller administrativt självständiga 

enheter, även s.k. resultatenheter anses enligt detta synsätt utgöra gränsen för turordningen. 

Som motargument mot detta brukar det hävdas att det organisatoriska synsättet kan leda till 

att arbetsgivaren kan styra turordningskretsarna genom att fatta olika beslut om arbetets 

organisation till sin fördel, vilket leder till att anställningsskyddet försvagas.
50

  

 

3.3. Tillräckliga kvalifikationer 
 

Det finns förutom tillräckliga kvalifikationskravet i 22 § LAS även i 7 § 2 st LAS, vilken 

reglerar saklig grund för uppsägning samt i 25 § 1 st LAS som reglerar företrädesrätt till 

återanställning krav på tillräckliga kvalifikationer.
51

   

                                                        
46 Calleman s 98 
47 Calleman s 98 
48 Calleman s 94 
49 Calleman s 94 
50 Calleman s 95 
51 Calleman s 125 
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Kravet på tillräckliga kvalifikationer har en stor betydelse när det kommer till frågan om vilka 

utav arbetstagarna som ska få fortsätta sin anställning. 
52

 

 

Kravet på tillräckliga kvalifikationer får en liten betydelse om turordningskretsarna är små. 

Det kan hända att en turordningskrets delas in i att enbart innefatta en arbetstagare, en s.k. 

enpersonskrets och det är även en möjlighet att dela in arbetstagare i turordningskretsar 

tillsammans med arbetstagare som utför ”i huvudsak jämförbara arbetsuppgifter”. Resultatet 

av detta blir att omplacering och således tillämpning av regeln inte blir aktuell.
53

  

 

Vid upprättande av avtalsturlista blir inte tillräckliga kvalifikationskravet gällande. 

Tillräckliga kvalifikationskravet kan ersättas av bestämmelser i kollektivavtal precis som 

övriga bestämmelser i 22 § LAS 
54

 

 

Frågan om huruvida en arbetstagare har tillräckliga kvalifikationer besvaras av arbetsgivaren. 

Effekten av detta blir att arbetsgivaren ska vid en tvist bevisa att arbetstagaren i fråga inte 

innehar tillräckliga kvalifikationer för att fortsätta som anställd efter en omplacering. Enligt 

AD 1994 nr 1 gäller bevisbördan för arbetsgivaren för varje arbete som skulle kunnat komma 

i fråga när det kommer till omplacering. Det är dock möjligt för kollektivavtalsslutande 

fackliga organisationer att ge sina synpunkter på omplaceringsmöjligheterna i enlighet med 

förhandlingsskyldigheten i 29 § LAS (11-14 MBL). 
55

 

 

3.4. Omplacering 
 

Att en arbetstagares arbetsuppgifter försvunnit vid en rationalisering är den mest typiska 

förutsättningen för en omplacering. Arbetstagarens tidigare arbetsuppgifter skall alltså inte 

längre utföras i arbetsgivarens verksamhet. Anledningen till varför arbetstagarens 

arbetsuppgifter försvunnit kan variera, det kan exempelvis röra sig om att en arbetsgivare har 

valt att lägga ner en viss gren av sin verksamhet. I ett sådant fall måste en omplacering ske för 

att en arbetstagare skall ha möjlighet att kunna behålla sin anställning. 
56

 

 

3.5. Arbetstagare med nedsatt arbetsförmåga 
 

23 § ”Arbetstagare som har nedsatt arbetsförmåga och som på grund därav har beretts särskild 

sysselsättning hos arbetsgivaren skall, om det kan ske utan allvarliga olägenheter, få företräde 

till fortsatt arbete oberoende av turordningen.” 
57

 

Det finns i 23 § LAS, vid sidan om 22 § LAS, en särskild regel som behandlar 

arbetshandikappade arbetstagares företräde till fortsatt anställning. Syftet bakom 

bestämmelsen är precis som 22 § LAS att arbetstagare som har en särskild ställning på 

arbetsmarknaden skall skyddas. Regleringen är enbart skadeståndssanktionerad.
58

   

 

                                                        
52 Calleman s 125 
53 Calleman s 126 
54 Calleman s 126 
55 Calleman s 127 
56 Calleman s 131 
57 Sveriges rikes lag 
58 Calleman s 295 
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Tillämpningen av bestämmelsen beslutar arbetsgivaren om. Enligt 29 § LAS skall det dock 

förhandlas om undantag från turordningen enligt 23 § LAS. Bestämmelsen är tvingande, 

vilket betyder att den inte kan åsidosättas av ett kollektivavtal eller avtalsturlista.
59

 

 

Arbetstagare som beretts särskild sysselsättning ska inte behöva deltaga i den konkurrensen 

som avgörs genom turordningsreglerna. Detta är det bakomliggande syftet med 

bestämmelsen. 
60

 

 

3.6.  Distansarbete 
 

En fråga av intressant karaktär är den som behandlar vilken turordningskrets en arbetstagare 

som distansarbetar skall anses tillhöra. Att arbetet utförs på avstånd från någon form av 

huvudarbetsplats och att informationsteknik delvis används kan sägas karakterisera 

distansarbete. Ett geografiskt synsätt på detta kan leda till att en distansarbetande blir placerad 

ensam i en turordningskrets, vilket ställer principerna för indelning i turordningskretsar på sin 

spets. I sådant fall skulle det inte finnas något rättsligt skydd mot att en arbetsgivare skulle 

bestämma arbetsbrist till en impopulär arbetstagare som distansarbetar. 
61

 

 

Distansarbetsutredningens direktiv var att klarlägga hinder för distansarbete som fanns i 

lagstiftningen och att skapa ett ändamålsenligt rättsligt skydd för den enskilde vid sådant 

arbete. Utredningen framhöll i sitt betänkande att turordningsreglerna varit utformade för 

större arbetsplatser och att driftsenhetsbegreppet inte var anpassat till de situationer som 

kunde uppstå vid distansarbete. Man menade att det geografiska synsättet inte borde gälla vid 

distansarbete. I utredningen diskuterades möjligheter till att åtgärda problemet. Att upprätta 

avtalsturlistor för denna situation var något som diskuterades, dock menade man på att detta 

inte skulle lösa det problemet som fanns. Detta eftersom att en avtalsturlista innebär att 

arbetsgivaren måste vara bunden av kollektivavtal och att det skulle kunna uppstå svårigheter 

om fackföreningarna skulle försöka få till stånd turordningslistor som utvidgade 

turordningskretsarna. Det skulle vara möjligt att ingå kollektivavtal med innebörden att 

distansarbetande skulle tillhöra huvudarbetsplatsen. Från utredningen föreslogs det att det 

skulle läggas till en mening som skulle ange att en arbetstagare med arbetsplatsen förlagd till 

sitt eget hem inte skulle göra så att den arbetsplatsen skulle utgöra en egen driftsenhet. 

Utredningen ville alltså förtydliga att det skulle vara möjligt att göra avsteg från det 

geografiska synsättet
62

  

 

I prop. 1999/2000:86 ansågs ett förtydligande i 22 § 1 st LAS var nödvändigt enligt följande 

”enbart den omständigheten att en arbetstagare har sin arbetsplats i sin bostad medför inte att 

den arbetsplatsen utgör en egen driftsenhet”. Detta trädde i kraft den 1 januari 2001 då det 

antogs av riksdagen. Anledningen till tillägget var att det ansågs att den moderna tekniken 

skapar helt andra förutsättningar för distansarbete än vad som tidigare förelegat och att detta 

skapar osäkerhet för anställningsskyddet. I nämnda proposition ansågs det att ” med ett 

geografiskt bestämt driftsenhetsbegrepp kan en arbetsgivare efter förhandlingar som skall 

föregå ett uppsägningsbeslut ensidigt bestämma vilken eller vilka driftsenheter som skall 

läggas ned med den effekten att principen om sis in först ut helt sätts ur spel”. 
63

 

 

                                                        
59 Calleman s 295 
60 Calleman s 296 
61 Calleman s 100 
62 Calleman s 100-101 
63 Glavå s 554 
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Att ”generellt införa ett organisatoriskt driftsbegrepp” var något som inte var meningen med 

detta tillägg enligt ovan nämnda proposition
64

. Specialmotiveringen preciserades som följer: 

”Avgörande kommer ofta att vara om olika arbetsplatser skall ses som en sammanhållen enhet 

utifrån hur verksamheten är organiserad och hur arbetet bedrivs. I detta sammanhang kan 

sådana faktorer som varifrån arbetsledningen utövas och till vilken enhet som arbetstagaren 

rapporterar ha stor betydelse. Det måste dock finnas en viss intensitet i kontakterna mellan 

huvudarbetsplatsen och enheten för att de skall utgöra samma driftsenhet. Det förhållandet att 

en viss arbetstagare tidigare har arbetat på en viss arbetsplats kan tala för att arbetstagaren 

skall anses höra till denna. Det avgörande är huruvida arbetstagaren skall ses som 

organisatoriskt självständig eller inte. Finns det ingen anknytning till någon annan driftsenhet 

kan arbetstagaren många gånger hänföras till en egen driftsenhet. Tillägget utesluter således 

inte att arbetstagare som arbetar i sin bostad hänförs till en egen driftsenhet”. 
65

 

 

Det betonas i motiven att förtydligandet i 22 § LAS omfattar ”bara arbetstagare som arbetar i 

sin bostad och inte sådana som arbetar på distans från någon annan lokal”. 
66

 

 

Det saknar betydelse inom vilket anställningsområde arbetstagaren varit anställd när det 

kommer till att räkna anställningstid. Har arbetstagaren bytt anställning från arbetare till 

tjänsteman får denne alltså tillgodoräkna sig anställningstiden som arbetstagaren hade från sin 

tid som arbetare om en arbetsbristsituation uppstår på tjänstemannasidan. Arbetsgivaren har i 

denna situation inget annat att göra än att finnas sig i att en tjänsteman med lite erfarenhet, 

men med lång sammanlagd anställningstid får gå före en tjänsteman med lång erfarenhet, men 

med kortare sammanlagt anställningstid. Det var medvetet från lagstiftarens synpunkt att detta 

skulle bli effekten med bestämmelsen, det var ingenting som man ”missade” enligt prop. 

1973:129 s 159. 
67

 

 

I det omvända fallet får indelningen i kollektivavtalsområden motsatt effekt. Det är inte 

möjligt för en arbetstagare som byter avtalsområde och hamnar i botten på turordningslistan 

inom det området att kräva att bli omplacerad till sitt tidigare avtalsområde. Detta gäller 

oberoende av om arbetstagaren har tillräckliga kvalifikationer för arbetsuppgifterna och längst 

anställningstid.
68

  

 

 

3.7. Näringslivets syn på turordningsreglerna  
 

I ”Arbetsmarknadens skilda värdar – turordningsreglernas effekt för unga”, skriver svenskt 

näringsliv att: ”Svenskt Näringsliv har länge argumenterat för att turordningsreglerna är en av 

de viktigaste orsakerna bakom den svaga utvecklingen på arbetsmarknaden för ungdomar. 

Regelverket innebär att de personer som arbetat kortast tid på arbetsplatsen får lämna sina 

jobb först vid personalneddragningar. Med ett annat regelverk skulle med största sannolikhet 

ungdomsarbetslösheten vara betydligt lägre.” 
69

 

 

                                                        
64 Prop. 1999:2000:86 s 133 
65 Glavå s 554-555 
66 Glavå s 555 
67 Glavå s 555 
68 Glavå s 555 
69Sahlén, Malin och Kreicbergs, Johan. Arbetsmarknadens skilda världar- turordningsreglernas effekter för unga. Svenskt 

näringsliv, april 2008, s 2 
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I ”Generationskampen om jobben” från 2009 presenterar Svenskt Näringsliv en 

opinionsundersökning som man själva genomfört. I deras undersökning var det enbart 23 % 

av de tillfrågade som ansåg att systemet med turordningsreglerna som gäller idag, bör 

fortsätta gälla. 68 % av de tillfrågade ansåg istället att det bör vara upp till arbetsgivaren att 

själv få bestämma vem som ska få vara kvar med utgångspunkten i vem som gör störst nytta 

för företaget. De kvarvarande 9 % svarade ”övrigt” på frågeställningen.
70

  

 

I ”Generationskampen om jobben” skriver man även från Svenskt Näringsliv att det bästa 

vore om turordningsreglerna slopades och anställningsskyddet sågs över. Detta eftersom att 

det är gynnsamt för hela arbetsmarknaden då ”företagen på så sätt kan behålla viktig 

kompetens och låta arbetsmarknaden växa”.71
 

  

                                                        
70Sahlén, Malin och Kreicbergs, Johan. Generationskampen om jobben. Svenskt näringsliv, juni 2009, s 16 
71 Sahlén och Kreicbergs s 18 
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4. ”2/10 regeln” 

 
22§ 2 st LAS ”Innan turordningen fastställs får en arbetsgivare med högst tio arbetstagare 

oavsett antalet turordningskretsar undanta högst två arbetstagare som enligt arbetsgivarens 

bedömning är av särskild betydelse för den fortsatta verksamheten. Vid beräkningen av 

antalet arbetstagare hos arbetsgivaren bortses från arbetstagare som avses i 1§. Den eller de 

arbetstagare som undantas har företräde till fortsatt anställning.”
72

 

 

1994 kunde en arbetsgivare undanta två arbetstagare i varje turordningskrets från 

turordningen. De som undantogs skulle från arbetsgivarens synvinkel vara ”av särskild 

betydelse för den fortsatta driften”. Det fanns inte någon bestämmelse som rörde antalet 

anställda, när det kommer till tillämpningen av undantagsregeln, istället var bestämmelsen 

neutral i hänseende till storleken på företaget. Bestämmelsen fick dock störst effekt hos små 

företag, eftersom att den beviljade två personer att undantas per turordningskrets 
73

. Från 

fackligt håll fick regeln utstå mycket kritik. Socialdemokraterna upphävde regeln när de kom 

till makten 1994. Deras motiv till detta var att anställningstryggheten i arbetsbristsituationer 

består i att arbetsgivaren inte kan välja fritt vem som ska sägas upp eller vara kvar och att det 

faktiskt är arbetsgivaren som själv väljer när arbetsbrist ska anses föreligga. Miljöpartiet 

gjorde dock upp med de borgerliga partierna i frågan år 1999. Riksdagen gav då regeringen i 

uppdrag att lägga fram ett förslag om undantag från turordningsreglerna. Regeringen kände 

sig motvilligt inställda till detta, men dock la de fram ett förslag i frågan år 2000. 1994 års 

reglering var mer långtgående än den socialdemokratiska regeringens förslag, vilket var i 

enighet med riksdagsbeslutet. Riksdagens uppdrag till regeringen bestod i att enbart företag 

med högst tio anställda skulle omfattas. Regeringen valde dock inte att begränsa förslaget på 

detta sätt med bl.a. hänvisning till att de inte ville skapa regler som de trodde kunde utgöra ett 

hinder för små företag i dess tillväxt. De viktigaste skillnaderna jämfört med 1994 års 

reglering var att beslutet från arbetsgivarens sida, om vilka som skulle undantas, kunde 

underkastas rättslig prövning även på andra grunder än att det skulle strida mot 

diskrimineringslagarna. Det andra var att det inte var två arbetstagare per turordningskrets 

som undantaget skulle gälla. Stor vikt skulle dock ligga vid arbetsgivarens bedömning enligt 

propositionen. Propositionen antogs inte av arbetsmarknadsutskottet, de antog istället en 

motion från miljöpartiet och de borgerliga partierna där innehållet stämde överens med vad 

miljöpartiet och de borgerliga partierna begärt av regeringen. 2/10 regeln i 22 § 2st LAS fick 

därför med ikraftträdande 1 januari 2001, denna lydelse:
74

  

 

”Innan turordningen fastställs får en arbetsgivare med högst tio arbetstagare oavsett antalet 

turordningskretsar undanta högst två arbetstagare som enligt arbetsgivarens bedömning är av 

särskild betydelse för den fortsatta verksamheten. Vid beräkningen av antalet arbetstagare hos 

arbetsgivaren bortses från arbetstagare som avses i 1 §. Den eller de arbetstagare som 

undantas har företräde till fortsatt anställning” 
75

 

 

Arbetsgivarens beslut kan normalt sett inte överprövas rättsligt. Detta är en viktig skillnad 

mot vad regeringen föreslog. Enligt utskottet är det nödvändigt att någon överprövning inte 

                                                        
72 Sveriges rikes lag 
73 Prop. 1999/00:144 
74 Glavå s 556-557 
75 Glavå s 556-557 
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ska bli aktuell för att undantagsregeln i praktiken ska få någon betydelse. Dock framhålls det 

från arbetsmarknadsutskottet att det i fortsättningen även skall ”vara möjligt att pröva ett 

beslut om undantag med stöd av skydd för arbetstagaren som följer av jämställdhetslagen och 

andra diskrimineringslagar eller enligt föräldraledighetslagen och annan ledighetslagstiftning. 

Undantag från turordningsreglerna skall också kunna prövas enligt allmänna rättsgrundsatser 

om beslutet är otillbörligt eller strider mot god sed på arbetsmarknaden.”
76

  

 

Det behövs ingen undantagsregel för de situationer som de som förespråkar undantagsregeln 

hänvisar till. Det är nämligen möjligt för arbetsgivaren att behålla personer med sådan 

kompetens att de kan anses vara nyckelpersoner, detta med hänvisning till att det inte finns 

andra med kvalifikationer för befattningen. Vem som har bevisbördan är den verkliga 

skillnaden. Det ursprungliga var och är att det är på arbetsgivarens ansvar att visa att en 

åsidosatt person inte innehar tillräckliga kvalifikationer för att peta ut en nyckelperson. Det är 

i den nya ordningen arbetstagarsidan som ska bevisa att det finns bakomliggande icke 

legitima motiv. Utifrån arbetsgivarens perspektiv finns det stora fördelar med den s.k. 

undantagskonstruktionen. Undantagskonstruktionen är till utformningen lik rätten att avbryta 

en provanställning utan att behöva ange skäl till varför provanställningen avslutas. 

Turordningsreglerna begränsar arbetsgivarens val av vem som ska sägas upp vid en 

arbetsbrist situation på ett företag, det är därför som domstolar inte prövar 

arbetsbristuppsägningars saklighet. Denna lucka som uppstår kan anses vara ett starkt skäl för 

domstolen att överpröva sakligheten av arbetsbristuppsägningar. Värt att nämna är även 

kritiken mot hur 2/10 regeln tillämpades under 1994. Bland annat sades arbetsgivare ha 

tillsvidareanställt vikarier för anställda som utnyttjade sin föräldraledighet. Då de som varit 

föräldralediga kom tillbaka i tjänst undantogs vikarien och därav blev konsekvenserna av 

detta att de som tagit ut föräldraledighet kunde sägas upp.
77

  

 

Domstolen uttalar sig i AD 2005:32 om utrymmet för rättslig överprövning av arbetsgivares 

användning av undantagsregeln samt om regelns innebörd. 
78

 

 

”Anställningsskyddslagens regler om den turordning som skall iakttas vid uppsägning på 

grund av arbetsbrist innebär att anställningstidens längd i första hand är bestämmande för 

turordningen. Arbetstagare med längre anställningstid har företräde framför arbetstagare med 

kortare anställningstid. 

 

Vid lika anställningstid har arbetstagare med högre levnadsålder företräde. Enligt 22§ andra 

stycket anställningsskyddslagen får emellertid en arbetsgivare med högst tio anställda oavsett 

antalet turordningskretsar undanta högst två arbetstagare som enligt arbetsgivarens 

bedömning är av särskild betydelse för den fortsatta verksamheten. Den eller de arbetstagare 

som undantas har företräde till fortsatt anställning. Den nämnda regeln om undantagande av 

s.k. nyckelpersoner, vilken tidigare gällt under år 1994, återinfördes år 2000 med 

ikraftträdande den 1 januari 2001. Den i propositionen föreslagna lagtexten
79

 ändrades under 

riksdagsbehandlingen på så sätt att undantaget, i stället för att gälla arbetstagare ”som är av 

                                                        
76 Glavå s 557-558 
77 Glavå s 558 
78 Glavå s 558 
79 Prop. 1999/2000:144 
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särskild betydelse” skall vara tillämpligt på arbetstagare ”som enligt arbetsgivarens 

bedömning är av särskild betydelse” för den fortsatta verksamheten. 

 

I utskottsbetänkandet bet. 2000/01: AU4 uttalades i anslutning till denna ändring att någon 

rättslig överprövning inte skulle kunna komma i fråga vare sig av arbetsgivarens urval enligt 

undantagsregeln eller av en uppsägning som skett till följd av att arbetsgivaren använt sig av 

rätten att behålla vissa arbetstagare. Det skulle enligt utskottet vara arbetsgivarens egen 

uppfattning i frågan om vilka som är av särskild betydelse för den fortsatta verksamheten som 

är utslagsgivande. Enligt vad som uttalas i förarbetena till den aktuella bestämmelsen skall 

dock arbetsgivarens beslut om undantag kunna prövas rättsligt i fall då beslutet står i strid 

med bl.a. antidiskrimineringslagstiftningen eller om beslutet strider mot god sed på 

arbetsmarknaden eller annars är otillbörligt.  

 

Lagtexten innebär enligt domstolens mening att den aktuella undantagsregeln för sin 

tillämpning förutsätter att arbetsgivaren faktiskt har uppfattningen att varje undantagen 

arbetstagare är av särskild betydelse för den fortsatta verksamheten. Även utskottets uttalande 

synes bygga på att arbetsgivaren har en egen uppfattning av denna innebörd. Det anförda 

skulle kunna leda till att arbetsgivaren åsidosätter anställningsskyddslagen om han tillämpar 

undantagsregeln i ett annat syfte än att låta särskilt betydelsefulla personer vara kvar i 

verksamheten.  

Av skäl som kommer att framgå i det följande har domstolen emellertid inte anledning att i 

detta mål ta ställning till den frågan. Även om en arbetsgivares åtgärder med åberopande av 

undantagsregeln i 22 § anställningsskyddslagen inte kan prövas rättsligt, i den meningen att 

handlandet inte kan anses strida mot just denna lag, får det nämligen anses stå klart, att det 

inte bör vara möjligt för arbetsgivaren att under täckmantel av undantagsregeln missgynna en 

arbetstagare, om detta sker på grund av en faktor som åtnjuter särskilt skydd genom ett 

rättsligt förbud mot diskriminering. Arbetsgivarens handlande kommer då i alla händelser att 

strida mot den tillämpliga lagen om förbud mot diskriminering.”
80

 
  

4.1. Avtalsturlistor 
 

Kravet på tillräckliga kvalifikationer i 22 § LAS ger ett relativt stort utrymme för möjligheten 

att göra avvikelser från turordningen efter ålder och anställningstid när personer ska sägas upp 

med anledning av arbetsbrist. Det finns dock ett antal situationer där arbetsgivaren kan anse 

att uppsägning är önskvärt eller nödvändigt men där det inte är möjligt att göra avsteg från 

turordningen. Dessa situationer är följande: 1. Arbetsgivaren vill ha kvar de anställda som 

arbetsgivaren anser är bäst, trots att det finns flera tillräckligt kvalificerade arbetstagare. Det 

kan handla om att arbetsgivaren vill ha kvar arbetstagare som är tillräckligt kvalificerade för 

att kunna behärska nya arbetsuppgifter. 2. Arbetsgivaren vill ha kvar flera personer i samma 

arbetsgrupp eller enhet för att således bibehålla kontinuitet i verksamheten. 3. Arbetsgivaren 

vill säga upp arbetstagare med högst levnadsålder med bakomliggande skäl som har med 

deras ålder att göra. 4. Arbetsgivaren vill säga upp en arbetstagare p.g.a. att denne är besvärlig 

att ha att göra med, det kan exempelvis handla om att arbetstagaren har mycket frånvaro eller 

dylikt, om det ej är möjligt att använda regeln om tillräckliga kvalifikationer och det inte 

heller är möjligt att säga upp arbetstagaren på grund av personliga skäl.
81
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Vill arbetsgivaren försöka påverka detta på något sätt i och med att möjligheterna i LAS och 

eventuella kollektivavtal inte går att använda sig av, är det möjligt för arbetsgivaren att 

försöka ingå i en lokal överenskommelse med den lokala fackliga organisationen. Denna 

överenskommelse kallas för en avtalsturlista, vilken reglerar turordningen mellan 

arbetstagarna. En avtalsturlista är ett kollektivavtal mellan arbetsgivaren och den lokala 

arbetstagarorganisationen som reglerar turordningen när uppsägningar p.g.a. arbetsbrist ska 

göras. Avtalsturlistan ingås för ett tillfälle när uppsägningar blivit aktuella. 
82

 

 

Ingås en lokal överenskommelse mellan arbetsgivaren och den fackliga organisationen om att 

upprätta en avtalsturlista, gäller avtalsturlistan som kollektivavtal. I detta fall är det inte 

anställningsskyddslagens regler som styr, det är andra kriterier som avgör giltigheten av 

överenskommelsen. 
83

 

 

4.2. Effekter av undantagsregeln 
 

I en rapport från IFAU – institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering har David von 

Below och Peter Skogman Thoursie undersökt effekterna av undantagsregelns införande.  

 

De använde sig av IFAU-databasen i sin undersökning. Denna IFAU-databas innehåller bland 

annat anställningsregistret. Med hjälp av denna databas kunde de i sin rapport beräkna antalet 

anställda på samtliga företag i Sverige för varje månad under perioden 1999-2002. De 

använde sig vidare av populationsregistret LOUISE, vilken är en del av IFAU-databasen, för 

att ta reda på information om anställdas ålder, kön och födelseland. I sin undersökning 

undersöktes enbart företag med 2-20 anställda. Arbetstagare i åldrarna 18-64 år var de som 

undersökningen av nyanställda och avgångar begränsades till.
84

  

 

I undersökningen fanns ingen information om huruvida anställningskontraktet är någon form 

av visstidsanställning eller tillsvidareanställning. Dock är detta enligt rapportens författare 

inget problem, eftersom att samtliga anställningar ska ha beaktats och ha samma vikt när 

bestämmandet av företagens storlek ska göras. Dock är det enligt författarna värt att notera att 

det enbart är för anställda med tillsvidareanställning som undantagsregeln är relevant. 
85

 

 

I rapporten har det undersökts huruvida storleken på mindre företag har minskat med 

anledning av införandet av undantagsbestämmelsen år 2001. Peter Skogman Thoursie och 

David von Below undersökte företags storlek före införandet av undantagsbestämmelsen, 

d.v.s. företagens storlek mellan 1999-2000 och jämförde detta med företagens storlek mellan 

2001-2002. Det var enbart företag som ansågs som ”små företag” som undersöktes (företag 

med 2-20 anställda). Undersökningen visade att det inte fanns någon märkbar skillnad på att 

företag skulle minskat sin personalstyrka i och med undantagsbestämmelsens införande i 

lagstiftningen år 2001. Att företagen skulle ha minskat på sin personalstyrka avsevärt med 

anledning av undantagsreglernas införande gick inte att se. 
86
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Även andelen nyanställningar för företag med en storlek på 2-20 anställda undersöktes i 

rapporten. Inte heller här gick det inte att se något samband att företagen skulle ha minskat 

sina nyanställningar efter undantagsregelns införande.
87

  

 

Sambandet mellan antalet nyanställda och storleken på företagen gjordes även. Det gick inte 

heller i denna undersökning att se att siffrorna skulle förändrats på något anmärkningsvärt 

sätt. Det undersöktes under tidsperioden 1999-2000 och 2001-2002.
88

  

 

Det undersöktes även antalet avgångar beroende på företagens storlek på samma sätt som 

ovan (d.v.s. företag med 2-20 anställda, före undantagsregeln 1999-2000, samt efter 

undantagsregeln 2001-2002). Inte heller här kunde några anmärkningsvärda resultat 

redovisas, siffrorna var tämligen lika efter undantagsregelns införande.
89

  

 

Slutligen undersökte författarna avgångarna hos företag med 10 anställda eller färre för 

anställda mellan 55-64 år. Det gick här att se en tendens på fler avgångar. 
90

 

 

Slutsatsen som författarna drar om detta är att undantagsregeln är uppenbart onödig och 

saknar i realiteten betydelse. Det gick inte att se något samband mellan att fler personer skulle 

ha sagts upp på grund av undantagsregelns införande.
91

 

 

4.3. AD 2005 nr 32 
 

I målet AD 2005 nr 32 prövades frågan om huruvida ett undantag med två arbetstagare från 

turordningen enligt 22 § 2 st LAS var riktig.  

 

Bakgrunden till målet var att en arbetstagare, M.K, hade blivit uppsagd ungefär tre månader 

efter att han meddelat för arbetsgivaren att han insjuknat i multipel skleros. Det undantogs två 

anställda från turordningen med hänvisning till att de skulle vara av särskild betydelse för den 

fortsatta verksamheten. Detta med anledning av att arbetsgivaren ansåg att det förelåg 

arbetsbrist i bolaget. 

 

M.K  bestred att de två anställda som undantogs från turordningen skulle anses ha en så pass 

särskild betydelse för verksamheten att det kunde anses vara befogat att undanta dem från 

turordningen enligt 22§ 2 st LAS. M.K  grundade detta i att de båda som undantagits från 

turordningen inte innehaft någon arbetslivserfarenhet som varit av liknande karaktär innan sin 

anställning hos arbetsgivaren, dessutom var de båda nyutexaminerade civilekonomer. M.K  

hade själv erfarenhet från många kvalificerade projekt och dessutom hade M.K  arbetat två år 

i verksamheten. Det ingick även i M.K:s projektledartjänst att arbeta med intervjuer. Enligt 

M.K:s mening fanns det alltså inga objektiva anledningar att hävda att de två anställda som 

undantogs från turordningen kunde anses vara nyckelpersoner i företaget i jämförelse med 

M.K. M.K  menade att arbetsgivarens tillvägagångssätt haft till syfte att framstå som neutralt 

men att förfaringssättet i praktiken missgynnat M.K. 

 

Från arbetsgivarsidan hävdades det att företaget skulle omorganiseras och därav skulle en 

projektledartjänst försvinna. På grund av detta var det A.N   och M.K vilka arbetade som 
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projektledare som skulle beröras i första hand. Två arbetstagare undantogs från turordningen 

innan den fastställdes. Dessa två ansågs från arbetsgivarens synpunkt vara av stor betydelse 

för den fortsatta verksamheten i företaget i och med att dem var synnerligen lämpade för att 

arbeta med intervjuer. Eftersom att intervjuarna kommit att få en central roll i företaget så 

gjordes denna bedömning av arbetsgivaren. Till följd av detta var M.K   en av två anställda 

som innehade kortast anställningstid i företaget. På grund av att den andra anställda hade 

uppnått en högre levnadsålder gick denne före M.K   i turordningen. Det fanns inga lediga 

befattningar som M.K   kunde omplaceras till, därav sades han upp på grund av arbetsbrist. 

 

Domstolen menade att det är i allmänhet en nackdel för ett företag att en anställd lider av ett 

funktionshinder eftersom att det får följder i form av att den anställda kan förväntas vara 

frånvarande från arbetet i viss utsträckning. Enligt domstolens mening var detta särskilt 

aktuellt i detta fall eftersom att företaget i fråga är av mindre storlek och även eftersom att den 

anställde i fråga innehade arbetsuppgifter i form av projekt som är knutna till hans person. Att 

den anställda i målet varit sjukskriven helt och delvis med anledning av funktionshindret och 

att arbetsgivaren vid tidpunkten för uppsägningen fått kännedom om den anställdas sjukdom 

var faktorer som spelade roll i målet. Domstolen menade att tidssambandet gav en anledning 

att anta att M.K   blivit negativt särbehandlad med anledning av sin sjukdom. 

 

Domstolen fortsatte med att undersöka huruvida undantagsregeln i 22 § 2 st tillämpats på ett 

korrekt sätt eftersom att de ansåg att arbetsgivarens överväganden med anledning av den 

uppkomna arbetsbristen inte var uppenbara med hänsyn till var som framkommit i målet. 

Domstolen menade att det inte skulle vara möjligt att överpröva 22 § 2 st LAS med stöd av 

utskottsbetänkandet bet 2000/01:AU4. Det utslagsgivande skulle enligt utskottet vara 

arbetsgivarens egen uppfattning om vilka som är av särskild betydelse för den fortsatta 

verksamheten. Enligt förarbetena till bestämmelsen ska beslutet om undantag från 

arbetsgivaren kunna prövas rättsligt om beslutet strider mot god sed på arbetsmarknaden eller 

annars är otillbörligt eller om beslutet står i strid med bl.a. antidiskrimineringslagstiftningen. 

 

Domstolen menade att motiven för hanteringen av uppsägningsfrågan som bolaget anfört är 

det som domstolen har att granska. Domstolen menade att det fanns ett antal omständigheter 

som gav domstolen intrycket att arbetsgivaren hanterat turordningsfrågan på ett sätt som haft 

till syfte att M.K   skulle sägas upp. 

 

Domslutet i målet innebar att M.K   fick ett stort skadestånd eftersom att domstolen menade 

att kränkningen varit av allvarlig karaktär. 
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5. Slutsatser 
 

I detta arbete har jag visat på hur turordningsreglerna växt fram, hur turordningsreglerna är 

uppbyggd/ fungerar, allmänhetens syn på det rådande regelverket, undantagsregelns effekt för 

små företag, hur undantagsregeln är uppbyggd/ fungerar samt näringslivets syn på 

turordningsreglerna.  

 

När det gäller allmänhetens syn på turordningsreglerna framkommer i arbetet att många är 

starkt kritiska till dagens gällande regelverk. Frågan om vi ska ha kvar turordningsreglerna är 

alltså långt ifrån konsensus. Å ena sidan är det viktigt att de som jobbar måste få känna en 

trygghet i sin anställning, å andra sidan skapar detta s.k. ”låsningseffekter” på 

arbetsmarknaden. I dagens samhälle där det dessutom är mycket hård konkurrens om jobben 

bidrar turordningsreglerna till att människor gärna stannar kvar på sitt nuvarande jobb 

eftersom det är lättare att få stanna kvar i anställning om man som arbetstagare innehar en 

lång anställningstid vid uppsägningar p.g.a. arbetsbrist. 

 

 

Ett syfte med uppsatsen var att utreda turordningsreglernas uppkomst. Det som kan 

konstateras är att den politiska makten har spelat en stor roll i detta avseende. Under 

socialdemokratisk ledning har turordningsreglerna haft en självklar plats och ett starkt skydd, 

medan borgerliga regeringar har försöka ta bort/minska turordningsreglernas inflytande. 

 

Frågan om vad undantagsbestämmelsen i 22 § LAS fick för effekt på små företag besvarades 

med hjälp av rapporten från IFAU. Enligt rapporten var det ingenting som tydde på att 

undantagsbestämmelsen i 22 § LAS fått någon som helst inverkan på de små företagens 

agerande. Det gick inte att se att små företag skulle minskat sin personalstyrka för att kunna 

utnyttja undantagsregeln, det gick inte heller att se några anmärkningsvärda siffror gällande 

att företagen skulle ha ”gjort sig av” med mer folk efter undantagsregelns ikraftträdande. Vad 

kan man dra för slutsatser av detta? Var undantagsbestämmelsen verkningslös och totalt 

onödig? Bör den kanske rent av tas bort? Jag anser att mycket pekar på det med tanke på 

rapportens innehåll. Det är viktigt att vara källkritisk (gällande IFAU-rapporten). Jag är dock 

väldigt trygg med källan i denna fråga då den kommer från en svensk statlig 

förvaltningsmyndighet (Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering).   

 

En sak som är värd att notera är att undersökningen gällande allmänhetens syn på 

turordningsreglerna är gjord av Svenskt Näringsliv. Svenskt Näringsliv kan inte anses vara 

neutrala och enbart en undersökning har legat till grund för påståendet att allmänhetens syn på 

turordningsreglerna är negativa. Anledningen till detta är att jag prioriterat att fokusera på 

övriga frågeställningar. 

 

Det har inte varit helt lätt att hitta relevant material till uppsatsen. Vilket delvis försvårat 

arbetet. 
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