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Sammanfattning 
 
Vårt syfte med uppsatsen var att utreda de svenska rättsreglerna angående uppsägning på 
grund av arbetsbrist i anställningsskyddslagen, och jämföra dess dispositiva regler med 
specifika kollektivavtal. För att uppnå syftet valde vi som grund att utgå från befintlig 
litteratur inom området, vi gjorde dels jämförelser mellan utvalda kollektivavtal, och dels 
utförde vi telefonintervjuer med respektive fackförbund och motsvarande 
arbetsgivareorganisation, som tillsammans upprättat de aktuella kollektivavtalen.  
  
I vår teoridel redogjorde vi bland annat för arbetsbristbegreppets rättsliga betydelse och 
uppsägningsförfarandets olika delar. Utifrån vår jämförelse mellan de olika kollektivavtalen, 
kunde vi se att kollektivavtal inom många områden skiljde sig från lagen, men skillnaderna 
var i sig dock inte särskilt omfattande. Intervjuernas mest överraskande resultat var de 
skiljaktigheter som förekommer angående definitionen på det elementära begreppet 
tillräckliga kvalifikationer.  
 

 



 

Abstract 
 
The purpose of this thesis was to analyze the rules of the Swedish legal system regarding 
notice of dismissal in the law of job security when being a result of lack of work, and 
compare the optional laws with specific collective contracts. To reach this purpose we based 
our thesis on existing literature within this particular field. Firstly, we carried out a 
comparison between specific collective contracts, and further conducted telephone interviews 
with respectively federation of trade unions and corresponding employer’s association, 
whom together have established the collective contracts. 
 
In our theory we, among other things, give an account of the legal meaning and the different 
parts of the process of notice of dismissal. From our comparison between the different 
collective contracts, we have been able to see that collective contracts differ in many ways 
from the law. The differences however are not very extensive. The most surprising result 
from the interviews was the differences that appeared in the definition of the elementary 
concept sufficient qualifications. 
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Avsnitt I - Teoridel 
 
1 Inledning 
 
I dagens samhälle är uppsägning på grund av arbetsbrist en vanlig företeelse. Den höga 
inflationen har påverkat många företag, myndigheter och kommuner. När arbetsbrist råder är 
det många frågor som de anställda vill få svar på, exempelvis vem som kommer att bli 
uppsagd och varför just den personen sägs upp och inte andra? Detta är ett ämne som blir 
mer och mer omdiskuterat på arbetsmarknaden. Vi kan var och varannan dag läsa i 
tidningarna om arbetsplatser som varslar, och om tvister i domstolar rörande uppsägningar. 
Vissa anser att den svenska lagstiftningen i första hand är till för stora företag med många 
anställda, men sedan 2001 har lagstiftaren även försökt skydda de små företagen genom att 
införa i 22 § 2 st LAS, som säger att arbetsgivare med högst tio anställda får undanta två 
arbetstagare, som enligt arbetsgivarens bedömning är av särskild betydelse för den fortsatta 
verksamheten. I dessa företag är verksamheten i högre grad beroende av den enskilda 
arbetstagarens prestation.  
 
Många debatter kretsar kring begreppet turordning, och det talas om att arbetsgivarna inte 
längre använder sig av principen sist in-först ut. Ett omtalat exempel är uppsägningarna i 
Korsnäs pappersbruk. 82 personer skulle sägas upp, men arbetsgivaren valde att inte enbart 
gå på anställningstiden utan tog även in kvalifikationer som en variabel i bedömningen. Detta 
ledde till att äldre arbetstagare som jobbat över 30 år hamnade främst i turordningen. Ärendet 
skall bli föremål för prövning i AD, och dess dom kan komma att bli avgörande för 
turordningsreglernas framtid. 
 
 
1.1 Syfte 
 
Syftet med uppsatsen är att utreda de svenska rättsreglerna i LAS angående uppsägning på 
grund av arbetsbrist, och jämföra dess dispositiva regler med specifika kollektivavtal. Det 
huvudsakliga intresset koncentreras till de tre olika områdena turordning, omplacering och 
företrädesrätt, men vi har även berört undantagen inom turordningsreglerna, begreppet 
arbetsbrist i sin helhet och ett EU-rättsligt perspektiv på kollektivavtal. 
 
Uppsatsen består dels av en utredning av rättsreglerna och dels av en undersökning av hur 
reglerna tillämpas av arbetstagar- respektive arbetsgivarorganisationer. Detta sker genom en 
granskning av kollektivavtal. Avsikten med utredningen av rättsreglerna är att klargöra de 
olika begreppen som används vid uppsägning på grund av arbetsbrist. Syftet med 
undersökningen är att exemplifiera hur arbetsgivar- respektive arbetstagarorganisationer i 
praktiken använder sig av reglerna för att tillgodose medlemmarnas intressen och behov, och 
se hur de olika organisationerna tolkar begreppen vi tagit upp i utredningsdelen.  
 
 
1.2 Frågeställningar 
 
Vi har valt att utgå från tre frågeställningar: 
 

 Vad innefattar begreppet arbetsbrist i arbetsrättslig mening? 
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 Hur ser uppsägningsförfarandet ut vid arbetsbrist? 
 

 Vilka avvikelser från anställningsskyddslagen går att göra i kollektivavtal ifråga om 
uppsägning på grund av arbetsbrist? 

 
 
1.3 Avgränsning 
 
Uppsatsen behandlar uppsägning på grund av arbetsbrist. Utifrån detta tas inte uppsägning på 
grund av personliga förhållanden upp. Uppsatsen innefattar ingen jämförelse med andra 
länders rättsregler för uppsägning på grund av arbetsbrist. Då vi ansåg att de svenska 
rättsreglerna och kollektivavtalen var svårtillgängliga, valde vi att inte gå in på utländsk rätt, 
men för att få en inblick i den europeiska aspekten på kollektivavtal, har vi valt att 
översiktligt redogöra för ett EU-rättsligt perspektiv. Detta ser vi som viktigt då Sverige är en 
del av EU och följaktligen måste anpassa sig till EG:s regler inom arbetsrätt. 
 
Bestämmelser i kollektivavtal gällande ekonomiska vederlag i samband med uppsägning 
behandlas inte i uppsatsen, inte heller trygghetsavtal från arbetsgivarens sida för att undvika 
uppsägning. Vi har slutligen valt att inte redogöra för de oorganiserades situation vid 
uppsägning på grund av arbetsbrist. 
 
 
1.4 Metod 
 
Vår uppsats består av tre avsnitt, en teoridel, en undersökningsdel och en slutsatsdel. Vi har 
även utfört en jämförelse mellan lag och kollektivavtal som redovisas i bilaga 1. För att få 
mer kunskap inom det aktuella området, har vi i teoridelen utfört en litteraturstudie. Här har 
vi utgått från doktrin och studerat olika författares åsikter och ståndpunkter, där vi sett att 
dessa, i vissa delar, markant skiljer sig. Av naturliga skäl har vi till stora delar använt oss av 
lagen. Vi har inriktat oss på specifika grundläggande lagar och lagrum, även studerat dess 
propositioner för att erhålla motiveringar och förklaringar till skälen för lagen och lagtextens 
utformning. Då SOU-rapporter till lagrummen förekommit, har vi beaktat dessa för att få en 
bredare aspekt. Vi har även använt oss av praxis inom ämnet som belyser aktuella problem 
och frågeställningar, detta för att erhålla AD: s inställning, vilket ger arbetet större relevans 
och trovärdighet. För att få ett verklighetsrelaterat perspektiv på problemen har vi även 
använt oss av artiklar.  
 
 
Jämförelsen består av en granskning mellan utvalda kollektivavtal och LAS, där vi konkret 
redogjort för eventuellt förekommande avvikelser mellan de olika rättsreglerna. Vi har valt 
kollektivavtal mellan: Kommunalarbetareförbundet/Kommunförbundet, ST/Statens 
arbetsgivarverk, Handelsanställdas förbund/Handelsarbetsgivarna, Jusek/Bankinstitutets 
arbetsgivareorganisation och Svenska Pappersindustriarbetareförbundet/Föreningen 
Sveriges skogsindustrier. Anledningen till att vi valt just dessa förbund har sin grund i att vi 
vill belysa de aktuella problemen både från den privata, kommunala och statliga sektorn. 
Valet av Kommunalarbetareförbundet och motsvarande arbetsgivareorganisation kändes 
naturligt för att illustrera den kommunala sektorn. Likaså ST för den statliga sektorn. 
Handelsarbetsgivarna och Pappersindustriarbetareförbundet valde vi för att de är omtalade 
förbund som ofta är omskrivna i tidningarna. Vi ansåg dessa förbund vara intressanta och 
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dagsaktuella. Jusek kändes också som ett naturligt val för oss blivande jurister. Detta urval 
har lett till en spridning mellan kollektivavtal rörande arbetare och tjänstemän. 
Till denna studie har vi av uppenbara skäl enbart använt oss av lagen och kollektivavtalen 
eftersom dessa varit våra jämförelseobjekt. 
 
Underlaget för undersökningsdelen består av telefonintervjuer med de utvalda fackförbunden 
och dess motsvarande arbetsgivarorganisation. Denna del utgör ett komplement till 
jämförelsedelen. Under arbetet med jämförelsen mellan kollektivavtalen uppkom vissa frågor 
och funderingar som utgjorde grunden för våra frågeställningar. Dessa besvarades i och med 
intervjuerna. Vi har valt att göra intervjuer dels för att få svar på våra frågeställningar men 
även för att ge uppsatsen en verklighetsbaserad stabilitet. Intervjuerna redovisas genom en 
jämförelse dels mellan respektive kollektivavtalsslutande förbund, och dels mellan alla 
berörda förbund gemensamt. Resultatet av den sistnämnda jämförelsen sammanfattas i vår 
slutsats. 
 
 
1.5 Disposition  
 
Uppsatsen är disponerad på följande sätt: 
 
Uppsatsen är indelad i tre avsnitt, en teoridel, en intervjudel och en slutsatsdel. Avsnitt I 
innefattar kapitel två som består av en översikt över hur reglerna om uppsägning på grund av 
arbetsbrist har vuxit fram och utformats under 1900-talet. Den historiska översikten har som 
syfte att ge en ökad förståelse för arbetsrättens framväxt i Sverige och anledningen till varför 
det ser ut som det gör idag inom arbetsrätten och det aktuella området. Även kapitlena tre till 
och med sju ingår i detta avsnitt. Här behandlas begrepp rörande arbetsbrist i allmänhet. De 
begrepp som tas upp är saklig grund, bevisbörda och fingerad arbetsbrist. I detta avsnitt 
behandlas även 22 § och 7 § 2 st LAS som reglerar turordning och omplacering. Här redogör 
vi för turordningskretsarna, turordningslistor, arbetstagarens plats i turordningen och 
undantag inom turordningen. Omplaceringens mest omdiskuterade begrepp är tillräckliga 
kvalifikationer, det vill säga frågan om arbetstagaren har tillräcklig kompetens för den nya 
tjänsten eller ej. Detta förklaras här. Frågan om vad som krävs för att få behålla sin 
företrädesrätt, är ytterligare ett av problemen som tas upp i detta avsnitt. Här förklaras 
arbetstagarens rätt till återanställning. Avslutningsvis behandlar första avsnittet doktrinens 
och EG-rättens perspektiv på tillämpningen av kollektivavtal och dess avvikelse från lag.  
 
Avsnitt II innefattar en undersökning bestående av intervjuer, vilket redovisas i kapitel åtta. I 
avsnitt III framkommer våra egna slutsatser av hela arbetet. 
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2 Arbetsrättslig historik 
 
Idag talar vi om en bestående anställningsskyddslagstiftning, och i jämförelse med övrig 
arbetsrättslig lagstiftning är det en relativt sen företeelse.1  
 
Runt sekelskiftet aktualiserades frågan ett flertal gånger om att staten genom lagstiftning 
skulle ge klarhet i, och fastställa det enskilda anställningsavtalet och även kollektivavtalet. 
Vid den här tiden betraktades anställningsavtalet som ett kontraktsförhållande mellan två 
jämställda parter. Parterna kunde reglera avtalet själva utifrån eget tycke. Avtalet kunde 
sägas upp när som helst och inget särskilt skäl behövde anges. Under början av 1900-talet 
lades flera förslag fram om att arbets- och kollektivavtalet skulle lagregleras, men frågan 
reglerades dock inte. Först 1935 aktualiserades frågan om en allmän reglering av 
arbetsavtalet igen.2 
 
Under början av 1900-talet skedde förändringar på anställningsskyddets område, 
huvudsakligen genom avtal i samarbete mellan parterna på arbetsmarknaden. 
Anställningsförhållanden som var kollektivavtalsreglerade blev allt vanligare och bland annat 
uppsägningstid infördes. Vid uppsägning på grund av arbetsbrist använde vissa större företag 
sig av bestämmelser om viss turordning, som byggde på anställningstidens längd. 
Arbetsgivaren hade även inom vissa avtalsområden en skyldighet att uppge skäl för 
avskedande. Den allmänna utgångspunkten var sedan tidigt att det fria anställningsavtalet 
ingicks individuellt och formlöst och att arbetsgivaren kunde säga upp avtalet utan att ange 
skälen för det.3  
 
I den så kallade Decemberkompromissen fastslogs 1906 ett avtal mellan SAF och LO 
angående arbetsgivarens rätt att fritt anställa och avskeda arbetstagare4. AD som startade sin 
verksamhet 1929, fick göra en domstolsprövning på denna princip. Det blev en mycket 
uppmärksammad dom AD 1932 nr 100. 
 

I AD 1932 nr 100 fastslogs att som allmän rättsgrundsats skulle följande gälla: Vad gäller 
upphörande av arbetsavtal, som slutits för obestämd tid, råder det ingen tvekan om att den 
allmänna rättsgrundsatsen gäller i Sverige liksom i andra länder. Den allmänna rättsgrundsatsen är 
att dylikt avtal kan av båda parter sägas upp efter viss uppsägningstid utan att skäl behövde 
anföras. Uppsägningsrätten blev begränsad genom att den inte fick strida mot lag och goda seder 
eller mot uttryckliga avtalsbestämmelser.5  

 
Detta avgörande var länge bestämmande för synen på anställningsskyddet.6 Året innan 
arbetsdomstolen inrättades, röstades KAL igenom av riksdagen 19287. 
 
1938 upprättades Saltsjöbadsavtalet mellan SAF och LO. Det är detta avtal som fått stå 
symbol för den svenska arbetsmarknadsmodellen.8 Genom detta avtal band sig arbetsgivaren 
till att bland annat uppge skäl för uppsägningen och även att i vissa situationer förhandla. 
Detta innebar att den rådande praxisen mellan parterna formaliserades på den punkten. 

 
1 Andersson, Arbetsrätt, s. 69. 
2 A.a. s. 69 f. 
3 Andersson, Arbetsrätt, s. 70 f. 
4 Broman, fackföreningar, EU och världen, s. 16 f. 
5 Glavå, Arbetsbrist och kravet på saklig grund, s. 184. 
6 Andersson, Arbetsrätt, s. 70. 
7 Broman, fackföreningar, EU och världen, s. 17. 
8 Glavå, Arbetsbrist och kravet på saklig grund, s. 157. 
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Saltsjöbadsavtalet ändrades genom apriluppgörelsen 1964 och arbetsgivaren blev bland annat 
skyldig att ange saklig grund för uppsägning på grund av personliga förhållanden.9 Kraven på 
ökat anställningsskydd ökade under slutet av 1960-talet. Detta ledde till att den så kallade 
Åmanska utredningen tillsattes 1969. Utredningen fick i uppdrag att utreda frågan om ökat 
anställningsskydd. Arbetet gick mycket snabbt, och 1971 infördes äldrelagarna som en 
nödlösning i väntan på det slutliga utredningsresultatet. Äldrelagarna innebar i stora drag att 
en arbetstagare över 45 år, med bestämd minsta anställningstid erhöll en lagfäst rätt till 
längre uppsägningstid än andra arbetstagare, samt en företrädesrätt till återanställning efter 
uppsägning på grund av arbetsbrist. Samma år infördes en lag om vissa åtgärder för att 
främja sysselsättningen av äldre arbetstagare på den öppna marknaden som ett komplement. 
1973 presenterade Åmanska utredningen sitt slutgiltiga förslag. Äldrelagarna ersattes av två 
nya lagar som trädde ikraft 1974, LAS och LAFÅ. Dessa anställningsskyddslagar var först 
med att övergripande reglera anställningsskyddsområdet. Från vad som tidigare gällt, 
innehöll lagen i huvudsak två stora och radikala förändringar. Den första innebar att det 
skulle föreligga saklig grund om arbetsgivaren sa upp en arbetstagare. Den andra 
förändringen bestod i att tillsvidareanställning skulle vara den normala anställningsformen. 
Dock saknades fortfarande bestämmelser som reglerade hur ett anställningsavtal skulle 
ingås.10  
 
Efter 1974 då LAS trädde i kraft, har anställningsskyddet varit föremål för översyn och 
reformering. En ny lag om anställningsskydd antogs 1982.11 För att se hur lagen bättre kunde 
anpassas till stora och små företags speciella förhållanden och se över lagens tillämpning, 
tillsattes 1992 en arbetsrättskommitté. Kommittén fick även i uppdrag att se över tillfälliga 
anställningar, saklig grund och turordningsbestämmelserna. Våren 1993 presenterade 
utredningen betänkandet Nya anställningsskyddslagen. Betänkandet innehöll en rad förslag 
till förändringar. Resultatet ledde till en proposition som behandlades och antogs av 
riksdagen under hösten 1993. Arbetsrättskommittén utarbetade även ett delbetänkande,  
Övergången av verksamheter och kollektiva uppsägningar, som presenterades under våren 
1994. Vissa förändringar av anställningsskyddslagen skedde genom förslaget.12  
 
Ett nytt avtal som byggde på Saltsjöbadsavtalet slöts 1997 och även detta upprättades mellan 
SAF och LO. I avtalet förutspåddes att neutrala medlare skulle få en allt större roll, och 
avtalet syftade till att införa medel för konflikthantering på arbetsmarknaden. En ny statlig 
myndighet, Medlingsinstitutet, grundades år 2000. Institutet har till uppgift att medla i 
arbetstvister.13 
 
I beslut från regeringen år 2000 och 2001 har arbetslivsinstitutet fått i uppdrag att se över den 
arbetsrättsliga lagstiftningen i vissa avseenden. Syftet är att lagstiftningen skall uppfylla 
kraven på trygghet och inflytande för de anställda inom ramen för en flexibel och effektiv 
arbetsmarknad.14 Utredningen behövs för att kunna tillmötesgå de stora krav som kommer att 
ställas på arbetsrätten i framtiden. Det har hänt mycket inom arbetsrätten under slutet av 
1900-talet som kommer att påverka dess framtid. En internationalisering har brett ut sig, 
vilket ökat rörligheten för kapital och produktion. Detta har svenska företag utnyttjat och på 
så sätt blivit globala aktörer. Utvecklingen av EU kommer att ge stora inkomstskillnader i 

 
9 Andersson, Arbetsrätt, s. 70 f. 
10 A.a. s. 71.  
11 Broman, fackföreningar, EU och världen, s. 19. 
12 Andersson, Arbetsrätt, s. 72. 
13 Broman, fackföreningar, EU och världen, s. 20. 
14 Ds 2002:56, s. 51.  
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olika EU länder. Detta kommer leda till ytterligare företagsflyttningar, ökad globalisering 
och även rörligare arbetskraft. Det kommer krävas mycket av den svenska arbetsrätten för att 
kunna hantera dessa situationer på ett sådant sätt att tryggheten för arbetstagarna garanteras.15 
 
Under 1990-talet har arbetsrätten främst präglats av Sveriges medlemskap i EU. 
Lagstiftningen på arbetsrättens område har genomgått viss utveckling, då ett flertal 
speciallagar införts för att implementera olika EG-direktiv.16 
 
Det finns tre olika tidsperspektiv som bör tas i beaktande vid bedömning av hur arbetsrätten 
kommer att se ut i framtiden, ett långsiktigt, ett medellångt och ett kortsiktigt. I det 
långsiktiga perspektivet är det industrisamhällets övergång till en form av nytt 
informationssamhälle som formar arbetsrättens utveckling. I det kortsiktiga perspektivet är 
det dagspolitiken som styr. I den politiska och organisatoriska debatten ses arbetsrätten som 
en symbolfråga. Det är på detta sätt som arbetsrätten sett ut under 1990-talet.  Det 
medellånga tidsperspektivet är den ultimata vägen. Det är här vi realistisk och någorlunda 
förutsägbart kan få stöd i gällande lagstiftning, för att få en verklighetsbild som går att 
beräkna samtidigt som det kortsiktiga perspektivet kan frångås. Utredningen förutspår att 
facket fortfarande kommer att behålla sin starka ställning i Sverige, trots att de antagligen 
kommer att förlora sin roll att styra löneutvecklingen. Detta torde bero på att facket idag står 
för social trygghet. Vi lever i dag i ett risksamhälle, vilket innebär att arbetstagarna inte 
längre litar på sina traditionella trygghetsgarantier och därför ses facket som den mest 
pålitliga trygghetsgarantin. I och med att fackets starka ställningar kommer att leva kvar, 
resulterar detta i att kollektivavtalet kvarstår som en viktig reglerare av anställningsvillkoren. 
Dock måste kollektivavtalet ge utrymme för en individanpassad arbetsrätt som kan tillgodose 
både arbetstagarens och arbetsgivarens individuella behov och önskemål. Här kommer det 
synas att EG-rättens inflytande ger en ökad individualisering. Lagstiftaren måste gå in och ge 
skydd för de svagaste grupperna, något som kollektivavtalen inte kommer att kunna täcka i 
och med den individuella utvecklingen.17 
 
 
 
 

 
15 Ds 2002:56, s. 55. 
16 A.a. s. 58 f. 
17 A.a. s. 70 ff. 
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3 Anställningens upphörande 
 
LAS 
7 § Uppsägning från arbetsgivarens sida skall vara sakligt grundad. 
 En uppsägning är inte sakligt grundad om det är skäligt att kräva att arbetsgivaren 
bereder arbetstagaren annat arbete hos sig. 
 Vid en sådan övergång av ett företag, en verksamhet eller en del av en verksamhet som 
sägs i 6 b § skall övergången i sig inte utgöra saklig grund för att säga upp arbetstagaren. 
Detta förbud skall dock inte hindra uppsägningar som sker av ekonomiska, tekniska eller 
organisatoriska skäl där förändringar i arbetsstyrkan ingår. 
 Om uppsägningen beror på förhållanden som hänför sig till arbetstagaren personligen, får 
den inte grundas enbart på omständigheter som arbetsgivaren har känt till antingen mer än 
två månader innan underrättelse lämnades enligt 30 § eller, om någon sådan underrättelse 
inte lämnats, två månader före tidpunkt för uppsägningen. Arbetsgivaren får dock grunda 
uppsägningen enbart på omständigheter som han har känt till mer än två månader, om 
tidsöverdraget berott på att han på arbetstagarens begäran eller med dennes medgivande 
dröjt med underrättelsen eller uppsägningen eller om det finns synnerliga skäl för att 
omständigheterna får åberopas. 
 
LAS:s regler tar huvudsakligen sikte på anställningens upphörande på initiativ från 
arbetsgivaren. Den allmänna inställningen är att uppsägning skall ses som den sista utvägen 
en arbetsgivare kan använda sig av när han vill bli av med en arbetstagare. Denna 
utgångspunkt har också kommit till klart uttryck i lagen, bland annat genom 7 § LAS som 
anger att saklig grund måste föreligga för att en arbetstagare skall kunna skiljas från sin 
anställning. Saklig grund föreligger inte ”om det är skäligt att kräva” att arbetsgivaren ger 
arbetstagaren annat arbete hos sig enligt 7 § 2 st LAS som reglerar arbetsgivarens 
omplaceringsskyldighet. Finns möjligheten till omplacering, föreligger inte saklig grund. I de 
situationer då arbetsgivaren inte undersökt möjligheten till omplacering, gäller samma 
regel.18 
 
Uppsägning kan delas in i två huvudgrupper – den som har sin grund i arbetsbrist och den 
som grundar sig på personliga förhållanden. De två situationerna åtskiljs i LAS. Om 
arbetstagaren grovt åsidosatt sina åligganden mot arbetsgivaren enligt 18 §, kan det leda till 
avsked på grund av personliga förhållanden. Arbetsbrist kan endast medföra uppsägning. 
Förhandlingsregler har kopplats till reglerna om saklig grund. Uppsägning på grund av 
arbetsbrist hänvisas till förhandlingsreglerna i MBL enligt 29 § LAS som stadgar att 
arbetsgivaren är skyldig att förhandla med den eller de berörda arbetstagarorganisationerna, 
före beslut om uppsägning på grund av arbetsbrist, permittering eller återintag efter 
permittering.19  
 
Att arbetsbrist godtas som saklig grund framkommer av uttalanden i förarbetena till både 
1974 års som 1982 års anställningsskyddslag20. Denna slutsats kan uttydas genom att det 
bara är arbetsgivaren som med hjälp av sin företagsledningsrätt kan besluta om åtgärder i 
verksamheten, såsom nedskärning och omorganisation. Arbetsgivaren är förbehållen rätten 
att ytterst bedöma behovet av att genomföra verksamhetsförändringar, vilka kan ge 
konsekvenser för behovet av arbetskraft. Grunderna för arbetsgivarens ställningstagande kan 

 
18 Andersson, Arbetsrätt, s. 103. 
19 A.a. s. 103 ff. 
20 Prop. 1973:129, Prop. 1981/82:71.  
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normalt inte göras till föremål för rättslig prövning. Det kan heller inte krävas att 
arbetsgivaren fortsätter sin verksamhet oförändrad bara för att trygga arbetstagarnas 
anställning.21  
 
Arbetsbrist omfattar i huvudsak två förhållanden. Det första är när det föreligger brist på 
arbete på grund av till exempel lägre orderingång som leder till begränsningar eller 
organisationsförändringar. Det andra är när arbetsgivaren har brist på intresse att fortsätta 
verksamheten trots att lönsamheten är hög.22  
 
 
3.1 Begreppet arbetsbrist 
 
Begreppet arbetsbrist är en rättsteknisk term som har större betydelse än vad uttrycket 
antyder rent språkligt, att det är brist på arbete. Uttrycket arbetsbrist används i stort sett för 
att uttrycka alla typer av uppsägningar som inte har att göra med arbetstagaren personligen.23  
 
Definitionen av begreppet arbetsbrist har sin grund i LAS:s konstruktion. LAS säger att 
arbetsgivaren har rätt att avgöra om han vill driva en verksamhet, vilken typ av verksamhet 
han vill bedriva och hur han i den verksamheten vill tillgodose sitt behov av arbetskraft. 
Detta gör att det också torde vara naturligt att det är arbetsgivaren som avgör i vilken 
utsträckning och på vilket sätt en viss omständighet ger anledning till förändringar av 
verksamheten. Dessa utgångspunkter styr i hög grad utformningen av de rättsprinciper som 
gäller vid uppsägning på grund av arbetsbrist. Det är av dessa skäl som termen arbetsbrist 
står för mer än bara brist på arbete.24 Arbetsbristbegreppet omfattar alla situationer då 
arbetsgivaren av antingen företagsekonomisk eller verksamhetsekonomisk anledning vill 
ändra verksamhetens innehåll och inriktning. Arbetsbrist kan alltså även uppstå då det finns 
lönsamhet i företaget men ägaren inte orkar eller vill driva verksamheten längre. Även i 
sådana fall uppstår arbetsbrist i juridisk mening. Alla arbetsbristsituationer är 
verksamhetsrelaterade och det finns i princip aldrig något som kallas för personlig 
arbetsbrist. Diskussioner om vad som händer när en person inte längre orkar eller klarar av 
sitt arbete förekommer. Ser man det från den rent språkliga utgångspunkten, skulle uttrycket 
arbetsbrist kunna användas med hänvisning till att det inte finns några arbetsuppgifter kvar i 
verksamheten som personen klarar av eller orkar utföra. Ses det ur en mer juridisk synvinkel 
är det dock i dessa fall fel att använda begreppet arbetsbrist. Grunden för en uppsägning i 
sådana situationer är istället inkompetens eller oförmåga att utföra arbetsåtagandet som 
framgår i anställningsavtalet, det vill säga en personlig anledning.25 
 
 
3.2 Begreppet saklig grund vid arbetsbrist  
 
Anställningsavtal skall enligt huvudregeln i LAS gälla tillsvidare. Uppsägning av ett sådant 
avtal måste vara sakligt grundad. Uttrycket saklig grund har inte preciserats i lagtexten. Detta 
har lagstiftaren medvetet gjort utifrån två orsaker. Den första orsaken beror på att 
uppsägningsfallen skiljer sig åt och är alltför olika, och även förhållandena på arbetsplatserna 
är olika. Det ansågs även finnas risk för att rättsutvecklingen skulle bli bindande om en 

 
21 Andersson, Arbetsrätt, s. 107. 
22 A.a. s 105. 
23 Lunning, Anställningsskydd, s. 378 f. 
24 Iseskog, Uppsägning vid arbetsbrist, s. 10. 
25 Andersson, Arbetsrätt, s. 107 ff. 
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precisering fanns att hitta i lagtexten. Utvecklingen och förändringar i värderingar torde bli 
det som bestämmer innebörden av begreppet saklig grund. Det som hänt och som även var 
lagmotivens syfte, var att innebörden i begreppet saklig grund efterhand skulle klargöras i 
praxis med uttalanden som ledning.26  
 
Lagen ger som sagt ingen ledning om hur saklig grund skall bedömas. Översiktligt kan 
prövningen ifall saklig grund föreligger, delas upp i fem olika moment:27 
 

1. Skyldighet att uppge skäl. 
Arbetsgivaren är skyldig att uppge skälen till uppsägningen och om arbetstagaren 
begär det, ska uppgiften vara skriftlig. 

2. Acceptabla uppsägningsskäl. 
De skäl som arbetsgivaren anger skall vara acceptabla. Vilka skäl som anses vara 
acceptabla finns inte angivna. 

3. Skälen ska vara reella. 
De skäl som arbetsgivaren hänvisar till vid uppsägningen måste vara reella. Vid tvist 
kontrollerar domstolen om de skäl arbetsgivaren uppgett verkligen föreligger. 

4. Väsentlighetsbedömning vid uppsägning på grund av arbetsbrist. 
Uppsägningen måste vara väsentlig, och får ej ske ”för säkerhets skull”. 

5. Arbetsgivarens lojalitetsplikt vid uppsägningssituationer. 
Det sista momentet vid prövningen av saklig grund, innebär att arbetsgivaren är 
skyldig att överväga alla skäliga möjligheter till att genomföra förändringar utan att 
säga upp arbetstagaren. 

 
 
Enligt LAS ses arbetsbrist som saklig grund. Det är upp till arbetsgivaren att ta ställning till 
hur behovet av arbetskraft ser ut. I den mån det finns bestämmelser, skall detta ske under 
medbestämmande av arbetstagarsidan.28 
 
 
3.3 Bevisbördan för arbetsbrist 
 
I svensk rätt innebär normalt bevisbördan att den som påstår något också har bevisbördan för 
att påståendet är riktigt. Vid arbetsbristtvister ser det dock annorlunda ut. Detta beror på att 
lagstiftningen har sin utgångspunkt i att det är arbetsgivaren som avgör om han vill bedriva 
verksamheten och hur den skall vara organiserad. Det gör att arbetsgivaren inte kan åläggas 
bevisbördan för sin egen åsikt eller bedömning. Domstolen måste lita på hans påstående, att 
han inte kan eller vill bedriva sin verksamhet. Detta innebär att arbetsgivarens bedömning 
inte kan hamna i rättslig prövning. Däremot kan konsekvenserna av arbetsgivarens 
bedömning komma i rättslig prövning. AD har konstaterat att arbetsgivaren är skyldig att 
presentera sin kalkyl eller bedömning för påståendet om att arbetsbrist föreligger på 
företagsekonomiska grunder. Det är sedan upp till arbetstagaren att bevisa om arbetsgivarens 
företagsekonomiska bedömning är felaktig. Det rättsligt relevanta är att utifrån 
arbetsgivarens förutsättningar vad gäller val av verksamhet och dess inriktning, se om 
arbetsgivarens bedömning eller kalkyl är riktig.29  
 

 
26 Andersson, Arbetsrätt, s. 107 ff. 
27 Ds 2002:56, s. 141 ff. 
28 Prop. 1981/82:71 s. 64 ff. 
29 Iseskog, Uppsägning vid arbetsbrist, s. 13 f. 
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Det kan sammanfattningsvis angående bevisregeln sägas att arbetsgivarens är skyldig att visa 
hur han kommit fram till att verksamheten måste förändras, och han är även skyldig att 
presentera kalkyl och bedömning för detta. Det är sedan arbetstagarens sak att bevisa att 
arbetsgivarens bedömning är företagsekonomiskt felaktig. Domstolen kan och får inte 
bedöma om arbetsgivarens uppskattning är förnuftig eller oförnuftig30 
 

I AD 2001 nr 107 tas en tvist upp angående arbetsbrist och huruvida uppsägningen är sakligt 
grundad. Uppsägningen har skett på grund av att arbetsgivaren genomfört vissa förändringar i 
lönesättningen som arbetstagaren inte accepterar. Domstolen säger i detta fall att arbetsbrist i 
princip godtas som saklig grund för uppsägning. Domstolen uttalar även att det inte är deras 
uppgift att gå in på om förändringen av arbetsgivarens verksamhet som hänförs till den uppgivna 
arbetsbristen är att se som lämplig från företagsekonomisk eller liknande synpunkt. LAS bygger 
på tanken att det principiellt sett är arbetsgivaren ensam som bestämmer hur hans verksamhet 
skall organiseras och bedrivas.31 

 
Den fackliga organisationen hamnar i ett praktiskt och rättsligt underläge på grund av den 
speciella bevisbörderegeln, eftersom det är mycket svårt att bevisa att en företagsekonomisk 
bedömning är felaktig. Det är svårt för en facklig organisation att påstå att arbetsgivaren 
skulle kunna nöja sig med en annan grad av lönsamhet. Den sortens övervägande ligger inte 
på det rättsliga planet, utan handlar om personalpolitiska eller samhälliga bedömningar och 
hänsynstaganden. AD kan inte ålägga en arbetsgivare att nöja sig med en viss nivå av 
lönsamhet eller avkastning.32 
 
Uppsägning skall vara den yttersta åtgärden för att lösa ett problem, och LAS:s regler avser 
att styra arbetsgivare och verksamheter så det blir den sista lösningen. Lagstiftningen syftar i 
alla fall till att uppsägning bör undvikas så långt som möjligt. Arbetsgivaren är således i 
princip skyldig att undvika uppsägningar om uppläggningen av verksamheten kan ändras 
utan att verksamhetens mål och effektivitet påverkas. Arbetsgivaren har en 
kompositionsskyldighet, vilket innebär att om det företagsekonomiska målet kan uppnås 
genom att arbetet omorganiseras så att uppsägningar undviks, kan arbetsgivaren åläggas 
komponera arbetet så uppsägningar kan undvikas.33  
  
Följande förutsättningar måste vara uppfyllda  för att kunna påstå att arbetsgivaren har en 
kompositionsskyldighet: 
 

1. De mål som gäller för verksamheten kan uppfyllas likaväl genom det alternativa sättet 
att organisera verksamheten. 

2. Det alternativa sättet innebär inte någon ökad ekonomisk belastning eller ens någon 
ökad risk för ekonomisk belastning för arbetsgivaren. 

 
Då det är arbetsgivarens sak att avgöra vilka mål som gäller för verksamheten och första 
punkten, innebär det att domstol aldrig kan förpliktiga arbetsgivaren att ändra eller justera 
målsättningen för verksamheten bara för att undvika uppsägningar. Den andra punken 
innebär att arbetsgivaren har rätt att välja det alternativa sättet att tillgodose arbetskraft, som 
innebär minsta ekonomiska risk för verksamheten.34  

 
30 Iseskog, Uppsägning vid arbetsbrist, s. 15 f. 
31 Se även AD 1997 nr 121 och AD 1993 nr 101. 
32 Iseskog, Uppsägning vid arbetsbrist, s. 17 ff. 
33 A.st. 
34 A.st. 
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3.4 Fingerad arbetsbrist 
 
Vid tvist angående arbetsbrist ifrågasätts det ofta om arbetsgivaren har fingerat arbetsbristen. 
Det innebär att arbetsgivaren hävdar att uppsägningen har sin grund i arbetsbrist medan 
arbetstagarsidan menar att arbetsbristen egentligen beror på något personligt. Ett motiv till att 
arbetsgivaren använder fingerad arbetsbrist kan vara att han gjort bedömningen att det är 
arbetsrättsligt och praktiskt enklare att säga upp någon på grund av arbetsbrist än personliga 
skäl. Då reglerna ser olika ut för de olika situationerna måste det först fastslås vad som 
egentligen är uppsägningsgrunden.35  
 

I rättsfallet AD 1994 nr 140, gick arbetsdomstolen in på skillnaden mellan fingerad arbetsbrist 
och arbetsbrist i rättslig mening. Domstolen påminner här om att begreppet arbetsbrist är en 
rättsteknisk term vilket innebär att de fall som ej går att hänföra till arbetstagaren personligen är 
att se som arbetsbrist. Domstolen framhöll även principen om att det ytterst är arbetsgivarens 
bedömningar som blir avgörande men situationen blir en annan om arbetsgivaren förvisso angett 
arbetsbrist som grund men i själva verket haft andra skäl för denna. I dessa fall skall domstolen 
bedöma utifrån den verkliga grunden.36  

 
Den bevisregel arbetsdomstolen har utarbetat är en form av delad bevisbörda. Det innebär att 
domstolen först prövar det påstående som arbetstagarsidan kommer med, det vill säga att 
arbetsbristen är fingerad. Framkommer vid denna prövning att det är sannolikt att 
uppsägningen beror på personliga skäl, skärps kraven på den företagsekonomiska 
motiveringen och bevisningen från arbetsgivaren.37 
 
I många rättsfall har arbetsdomstolen sagt att om arbetsgivaren kan visa att de 
företagsekonomiska skälen för uppsägning han hävdat har varit seriösa, kan arbetsbrist 
föreligga trots att det också kan ha funnits andra personliga problem. Arbetsbristen behöver 
inte vara fingerad för att arbetsgivaren även kan ha haft en anledning att säga upp anställda 
på grund av personlig skäl.38  
 

AD 2000 nr 31 handlar om ett företag där platschefen sagts upp. I uppsägningen anges arbetsbrist 
som grund. Syfte var att minska kostnaderna och förlusterna i verksamheten. Arbetsgivaren 
hävdar även att platschefen genom sin inkompetens var orsaken till förlusterna. Arbetsgivaren 
kunde här visa att det förelåg företagsekonomiska skäl för att avsätta platschefen. Trots att 
platschefen genom sin inkompetens orsakat förlusterna fanns det goda företagsekonomiska skäl 
för uppsägningen. Domstolen uttrycker särskilt, att även fast arbetstagaren orsakat arbetsbristen 
och arbetsgivaren har arbetsbrist som grund för uppsägning, är det viktigt att arbetsgivaren kan 
visa att det är företagsekonomiskt riktigt att vidta åtgärden.39 

  
Principen om fingerad arbetsbrist kan bara tillämpas i de fall då det finns sannolika skäl för 
att uppsägningen egentligen är personlig.40   
 
 

 
35 Iseskog, Personaljuridik, s. 127. 
36 Lunning, Anställningsskydd, s. 387 f. 
37 Iseskog, Uppsägning vid arbetsbrist, s. 28 f. 
38 Hartzell och Iseskog, Anställningsavtalet - en handbok, s 172. 
39A.st.  Se även AD 1999 nr73, AD 1995 nr 152 och AD 1995 nr 149. 
40 Iseskog, Uppsägning vid arbetsbrist, s. 28 f. 
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4 Arbetsbristuppsägningens tre områden 
 
När arbetsgivaren gjort bedömning om att arbetsbrist förekommer, och genomfört 
medbestämmandeförhandlingar, måste arbetsgivaren följa LAS:s regler för uppsägning på 
grund av arbetsbrist. Genom dessa regler delas förfarandet in i tre områden. 
 

1. Turordning. Arbetstagarna indelas i olika turordningskretsar41 och turordningslistor42.  
2. Omplacering. Omplaceringsskyldigheten som arbetsgivaren har vid uppsägning på 

grund av arbetsbrist innebär att arbetsgivaren är skyldig att försöka hitta annat ledigt 
arbete för de drabbade och på det sättet undvika uppsägningar. 

3. Företrädesrätt. När arbetsgivaren uppfyllt det två föregående områdena och det 
fortfarande finns arbetstagare inom gruppen för arbetsbrist, genomförs 
uppsägningarna. Det innebär i princip att anställningsavtalet upphör. Det är här 
företrädesrätten träder in, och den är till för att ge arbetstagaren ett slags efterskydd i 
anställningen. 

 
Arbetsgivaren måste se till att arbetstagaren erhåller det skydd och de rättigheter som varje 
område innebär. Reglerna för turordning och företrädesrätts är dispositiva, medan reglerna 
angående omplacering är tvingande.43 
 
Enligt reglerna i 22 § LAS kan arbetsgivaren inte fritt välja vem han vill säga upp vid 
uppsägning på grund av arbetsbrist, utan han måste under skadeståndsansvar följa vissa 
turordningsregler.44  
 
 
4.1 Medbestämmandeförhandling 
 
Som tidigare nämnts är det arbetsgivarens sak att bedöma om arbetsbrist föreligger. Om 
denna bedömning leder till att verksamheten tvingas förändras, blir konsekvenserna att 
bedömningen omfattas av reglerna i MBL. Det innebär att arbetsgivaren innan 
beslutsfattande av en sådan viktig förändring, måste förhandla med den eller de fackliga 
organisationer som har kollektivavtal med arbetsgivaren. En arbetsgivare som helt saknar 
kollektivavtal, har förhandlingsskyldighet mot samtliga berörda fackliga organisationer före 
beslut om uppsägning på grund av arbetsbrist som innebär förändring i verksamheten. Detta 
innebär att arbetsgivare utan kollektivavtal är skyldig att ta reda på om någon av de berörda 
arbetstagarna som kommer omfattas av arbetsbristen, är med i någon facklig organisation. 
Om facklig anknytning finns, skall arbetsgivaren fullgöra sin förhandlingsskyldighet mot 
dessa.45  
 
Den primära förhandlingsskyldighetens fullgörande vid arbetsbrist, regleras i MBL med en 
särskild informationsskyldighet. Regeln innebär att arbetsgivare är skyldig att skriftligt 
informera motparten i förhandlingen om: 
 

a. skälen till de planerade uppsägningarna. 

 
41 Se nedan rubrik 5.1.1. 
42 Se nedan rubrik 5.1.2. 
43 Iseskog, Uppsägning vid arbetsbrist, s. 33 f. 
44 Sigeman, Arbetsrätten, s. 133. 
45 Iseskog, Uppsägning vid arbetsbrist, s 19 ff. 
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b. antalen arbetstagare som avses bli uppsagda och vilka kategorier dessa tillhör. 
c. antalet arbetstagare som normalt sysselsätts och vilka kategorier dessa tillhör. 
d. den tidsperiod under vilken uppsägningarna är avsedda att verkställas. 
e. beräkningsmetoden för eventuella ersättningar utöver vad som följer av lag eller 

kollektivavtal vid uppsägningen. 
 
Medbestämmandeförhandlingsskyldigheten ålägger arbetsgivaren skyldighet att inleda 
förhandlingar när han formulerat förslag till beslut och innan han avvisar eller omöjliggör 
andra handlingsalternativ. Arbetsgivaren har ingen rättslig förhandlings- eller 
informationsskyldighet gentemot individen, utan MBL: s regler berör endast förhållandet 
arbetsgivare - facklig organisation.46  
 
Då arbetsgivare förhandlar med en facklig organisation, skall arbetsgivaren lägga sitt förslag 
och argumentera för det. Den fackliga organisationen skall få möjlighet att framföra sina 
synpunkter på förslaget. När förhandlingarna är avslutade kan dock arbetsgivaren fatta det 
beslut han önskar. Lagstiftarens mening med medbestämmandeförhandlingen är att ett klokt 
beslut skall fattas som båda parter känner sig nöjda med.47  
 
 
 

 
46 Iseskog, Uppsägning vid arbetsbrist, s 19 ff. 
47 A.a. s 19 ff. 
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5 Uppsägning på grund av arbetsbrist enligt lag 
 
LAS 
22 § Vid uppsägning på grund av arbetsbrist skall arbetsgivaren iaktta följande 
turordningsregler. 
 Innan turordningen fastställs får en arbetsgivare med högst tio arbetstagare oavsett antal 
turordningskretsar undanta högst två arbetstagare som enligt arbetsgivarens bedömning är 
av särskild betydelse för den fortsatta verksamheten. Vid beräkning 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, fastställa 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 
turordning att arbetstagaren har tillräckliga kvalifikationer för det fortsatta arbetet.  
 
 
5.1 Turordning vid uppsägning  
 
Vid uppsägning på grund av arbetsbrist enligt 22 § LAS, skall arbetsgivaren iaktta vissa 
turordningsregler. Dessa turordningsregler är endast tillämpliga på situationer då det gäller 
att välja mellan olika arbetstagare. Handlar det om en total avveckling av en driftsenhet, 
förlorar reglerna sin betydelse.48 Turordningsreglernas syfte är att se till att arbetsbristen 
drabbar berörda arbetstagare på ett rättvist sätt. Reglerna kan sägas bestå av tre olika ramar, 
driftenhet, avtalsområde inom driftsenheten och arbetstagarens turordningsrätt.49 
 
 
5.1.1 Turordningskretsar 
 
Först fastställs vilken/vilka turordningskretsar som berörs av uppsägningen, det vill säga 
vilka arbetstagare som skall ingå i den grupp som turordningen omfattar. 
Turordningskretsarna delas in efter driftsenheter och avtalsområden. En driftenhet kan bestå 
av en byggnad, sammanhängande byggnader eller ett inhägnat område.50 I grunden är lagens 
driftenhetsbegrepp ett geografiskt begrepp. I förarbetena nämns att driftenheten normalt är 
fabriksområdet eller den geografiska avgränsningen av arbetsplatsen.51  
 

Rättsfallet AD 1988 nr 100 tar upp tolkningen av begreppet driftsenhet. I samband med 
uppsägning på en dagstidning med två redaktioner på olika orter, Skellefteå och Umeå, uppkom 

 
48 Lunning, Anställningsskydd, s. 363. 
49 Iseskog, Uppsägning vid arbetsbrist, s. 37. 
50 Lunning, Anställningsskydd, s. 366. 
51 Se prop. 1973:129 s. 260, genom Iseskog. 
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frågan om de skulle ses som en driftsenhet eller som skilda driftsenheter. AD menade att de skulle 
ses som två olika driftsenheter eftersom arbetsgivarens verksamhet var förlagd till två orter och de 
enskilda arbetstagarna hade till väsentlig del sin arbetsplats förlagd till någon av orterna. 
Lagstiftaren hade inte som tanke att en driftsenhet skulle kunna vara förlagd till flera orter utan 
tanken var att driftsenhetsbegreppet skulle vara av en geografisk karaktär. Lagstiftaren bestämde 
turordningskretsarnas avgränsning utifrån det som upplevdes mest naturligt och rättvist för 
arbetstagarna. Om regeln i vissa fall inte tillgodoser detta, råder lagstiftaren parterna till att ingå 
kollektivavtal om avsteg från lagen. 
 
I AD 1993 nr 99 var det tvist om sex angivna bussterminaler utgjorde självständiga driftsenheter 
eller om de skulle ingå i driftsenheterna Norrtälje, Waxholm och Björknäs. Domstolen ansåg att 
det inte förelåg hinder för att de skulle vara separata driftsenheter, att de var små arbetsplatser 
som saknade utbyggd administration har ingen betydelse. Det var de geografiska förhållandena 
som var avgörande. Lagstiftarens utgångspunkt var att turordningskretsarna inte skulle kunna 
sträcka sig till mer än en ort. 

 
 
Driftenheten kan maximalt omfatta en ort eftersom den fackliga organisationen kan begära 
att samtliga driftenheter på en ort skall gå under samma turordning. Lagens utgångspunkt är 
att turordningen skall kopplas till arbetstagarens fysiska arbetsplats. Om turordningen skall 
beröra den organisatoriska driftenheten istället för den geografiska, måste arbetsgivare och 
facklig organisation träffa kollektivavtal om detta. Det är givetvis svårt att fastställa till 
vilken driftsenhet en arbetstagare skall tillhöra, vars arbete inte är fast förlagt till en viss 
driftsenhet. Exempel på sådana är resemontörer och handelsresande med flera. I dessa fall är 
utgångspunkten den driftenhet som ingår i den fysiska plats som arbetstagaren är stationerad 
ifrån. Går det inte att fastställa vilken enhet som arbetstagaren är stationerad ifrån, anses 
arbetsplatsen vara den där arbetstagarens administration sköts.52  
 
Har arbetsgivaren flera driftenheter, bestäms turordningen för varje driftenhet för sig. Om det 
finns flera driftenheter på samma ort, skall det fastställas en gemensam turordning för 
avtalsområdets samtliga enheter på orten om facket begär det. Det är enbart den fackliga 
organisationen som har rätt att begära en gemensam turordning. Denna begäran måste ske 
senast vid medbestämmandeförhandlingarna före uppsägningarna. Det är endast om 
driftenheterna på samma ort, juridisk sett har samma arbetsgivare, som de kan gå under 
samma turordning53.  Till en ort räknas en plats som generellt betraktas som en ort. I 
Stockholm, Göteborg och Malmö är ort det samma som kommun.  
 

I rättsfallet AD 1984 nr 59 gällde frågan om LKAB:s driftenheter i Kiruna och Svappavaara 
skulle anses vara lokaliserade på samma ort. Avståndet mellan orterna var 46 kilometer. Enligt 
domstolen skulle avgörande inte bero på vilket företag det handlar om. Bedömningen skulle vara 
allmängiltig oavsett om företaget låg på en ort eller olika orter. Domstolen menade att det inte 
kunde hämtas vägledning från andra författningar när det gällde tolkningen av begreppet ort. 
Driftsenheternas organisatoriska samband skulle inte heller påverka bedömningen. Om det skulle 
finnas andra förhållanden inom ett företag eller en bransch som skulle kunna motivera andra 
turordningsprinciper, fanns det möjlighet att sluta kollektivavtal om avvikelser från lagens regler. 
I detta fall ansåg domstolen att det inte rådde någon tvekan om att Kiruna och Svappavaara var 
två olika orter.54    

 

 
52 Iseskog, Uppsägning vid arbetsbrist, s. 39. 
53 Lunning, Anställningsskydd, s. 366. 
54 Se även AD 1993 nr 45. 
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5.1.2 Turordningslistor 
 
Vid fastställande av driftsenhet skall en specifik turordning bestämmas för varje 
avtalsområde, den arbetstagargrupp som omfattas av samma kollektivavtal, om arbetsgivaren 
är eller brukar vara bunden av kollektivavtal.55 Normalt innebär detta att arbetare respektive 
tjänstemän turordnas var för sig. Det är inte den fackliga tillhörigheten eller kompetensen 
som styr vilken turordningslista arbetstagarna tillhör. Det är arbetstagarnas arbetsuppgifter 
som avgör placeringen av en viss arbetstagare till en viss turordningslista, om inget annat 
avtalats i kollektivavtal.56   
 
Om det bara finns ett övergripande kollektivavtal eller inget alls, leder detta oftast till att 
olika turordningar sätts upp för särskilda yrkesgrupper, när  dessa gruppers arbete skiljer sig 
från varandra.57  
 
 
5.1.3 Arbetstagarens plats i turordningen 
 
När turordningskretsarna och avtalsområdena är fastställda, skall turordningen inom dessa 
ramar bestämmas med utgångspunkt i varje arbetstagares sammanlagda anställningstid hos 
arbetsgivaren. Detta kallas för anciennitetsprincipen.58 En arbetstagare med lång 
anställningstid har företräde framför en arbetstagare med kort anställningstid. Det är inte bara 
anställningstiden i den specifika driftenheten där arbetstagaren för tillfället är placerad vid, 
som tillgodoräknas, utan det är den sammanlagda anställningstiden i företaget. En 
arbetstagare får även tillgodoräkna sig anställningstid inom olika avtalsområden. En 
arbetstagare kan under sin anställningstid arbeta under olika kollektivavtal. Som exempel kan 
nämnas en verkstadsarbetare som arbetar under verkstadsavtalet och sedan blir utsedd till 
förman. Han går då under avtalet som gäller för arbetsledarna. Uppkommer uppsägningar hos 
arbetsledarna, kan han även tillgodoräkna sig tiden som verkstadsarbetare. Detta betyder att 
en arbetstagare med lång anställningstid som förman, kan slås ut av en arbetare som inte 
jobbat som förman så länge, men som började sin anställning inom företaget tidigare. En 
arbetstagare som gått över från ett avtalsområde till ett annat, kan inte vid uppsägning på 
grund av arbetsbrist, konkurrera med arbetstagare på det avtalsområde han tidigare tillhört. 
En förman kan inte slå ut en verkstadsarbetare även om verkstadsarbetaren är nyanställd. 
Enligt 3 § LAS kan arbetstagaren till viss del få tillgodoräkna sig anställningstid inom 
samma koncern eller hos en tidigare arbetsgivare inom samma företag.59 För att en 
arbetstagare skall få tillgodoräkna sig arbetstid hos en tidigare arbetsgivare inom samma 
koncern, krävs att ett koncernförhållande föreligger vid tidpunkten för övergången. Detta 
betyder även att övergången måste ske direkt mellan de aktuella företagen. Anställningstiden 
kan inte tillgodoräknas om arbetstagaren haft anställning hos någon annan, mellan 
anställningarna hos koncernföretagen.60  
 
Överlåts ett företag eller en del av ett företag till ett annat företag, får de arbetstagarna som 
följer med överlåtelsen tillgodoräkna sig tiden hos den förre arbetsgivaren. Detta kan ses som 
att arbetstagaren har ett anställningsskydd i den verksamhet i vilket han är anställd. Denna 

 
55 Hartzell & Iseskog, Anställningsavtalet, s. 175. 
56 Iseskog, Uppsägning vid arbetsbrist, s. 41 f. 
57 Lunning, Anställningsskydd, s. 365. 
58 Adlercreutz, Svensk arbetsrätt, s. 129. 
59 Lunning, Anställningsskydd, s. 370 f. 
60 Iseskog, Uppsägning vid arbetsbrist, s. 49 f. 
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regel är dock inte tillämplig vid konkurs om inte den nya arbetsgivaren övertar verksamheten 
från konkursboet.61   
 
Det görs ingen skillnad på anställningens art eller omfattning, all anställningstid räknas. Med 
detta menas att anställningstiden även vid sjukdom, permittering, tjänstledighet etcetera får 
tillgodoräknas. Det betyder även att alla dagar räknas lika oavsett heltid eller deltid. Det finns 
inte några begränsningar av anställningstiden bakåt i tiden. Dessa turordningsregler är 
dispositiva och det är därmed möjligt att till viss del skriva in ändringar i ett kollektivavtal, 
avseende vilken anställningstid som får åberopas.62  
 
Inom den offentliga sektorn gäller särskilda förhållanden. Staten räknas som en arbetsgivare 
så en anställd kan därför tillgodoräkna sig all anställning hos statliga myndigheter.63 
Anställning i statliga bolag räknas inte då dessa bildar egna koncerner. Detsamma gäller 
kommun och landsting.64  
 
Arbetstagare som fyllt 45 år får enligt turordningsregeln tillgodoräkna sig en extra 
anställningsmånad för varje faktisk anställningsmånad som denne påbörjat efter fyllda 45 år. 
Sammanlagt får arbetstagaren högst tillgodoräkna sig 5 år, det vill säga 60 extra 
anställningsmånader. Även dessa extra anställningsmånader får vara förlagda inom olika 
enheter på samma företag, enligt 3 § 1 st LAS. De extra månaderna får också tillgodoräknas 
för tid då arbetstagaren varit tjänstledig, arbetat deltid med mera.65 
 
Det är tidpunkten för uppsägningen som är avgörande för uträkningen av anställningstiden. 
Detta måste därför tas in i beaktningen när turordningen fastställs i förväg, vid exempelvis 
medbestämmandeförhandlingar.66 I de fall där flera arbetstagare har lika lång anställningstid, 
har arbetstagare med högre levnadsålder företräde till fortsatt arbete enligt 22 § 2 st LAS. 
Detta gäller dock inte i de fall då arbetstagaren uppnått pensionsgränsen, det vill säga 65 år, 
enligt 33 § 3 st LAS.67 
 
Ju större turordningskretsen görs, desto större betydelse får principen att anställningstiden 
skall vara avgörande för turordningen. Ju mindre turordningskretsen är, desto mindre blir 
skyddet för arbetstagarna. Då det är arbetsgivaren själv som bestämmer området för 
arbetsbristen, kan turordningskretsarna skyddas från att arbetsgivaren styr denna till vissa 
anställda, eller att han skapar en arbetsbristsituation av främmande skäl mot vissa anställda. 
Risken för dessa manipulationer minskar om turordningskretsarna görs större.68 
 
Enligt Catharina Callemans avhandling, Turodning vid uppsägning, var det endast en 
fjärdedel av arbetsplatserna i undersökningen, som enbart använde sig av principen sist in-
först ut, trots att de anställdas kvalifikationer var liknande och relativt låga.69 Jonas 
Malmberg som är docent på Arbetslivsinstitutet menar att turordningsregeln har fyra syften 
och dessa är:  

 
61 Iseskog, Uppsägning vid arbetsbrist, s. 51 f. 
62 Lunning, Anställningsskydd, s. 370 f. 
63 Prop. 1974 nr 174 s. 55 
64 Calleman, Turordning vid uppsägning, s. 128. 
65 Lunning, Anställningsskydd, s. 371 f. 
66 A.a. s. 372. 
67 Lunning, Anställningsskydd, s. 372. 
68 Calleman, Turordning vid uppsägning, s. 104. 
69 Norrby, Lag & avtal, s. 33. 
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1. Ett komplement till skyddet mot uppsägning av personliga skäl. Eftersom att det är 

arbetsgivaren själv som avgör när en arbetsbrist råder, skulle arbetstagarna stå helt 
utan skydd om inte denna regel funnits. 

2. Skydd för äldre arbetstagare. 
3. Ett värnande om en fortsatt effektiv verksamhet, eftersom arbetsgivaren har rätt att 

kräva att de anställda har tillräckliga kvalifikationer för en fortsatt anställning. 
4. Medbestämmande för facket. För att en arbetstagare skall kunna göra avvikelser från 

turordningsreglerna, måste denna komma överens med den fackliga organisationen. 
 
Anses den andra punkten, senoritetsprincipen, vara det viktigaste syftet med lagen, så 
misslyckas lagen varje gång det avtalas om att turordningen inte enbart skall bygga på 
anställningstid. Denna princip förhandlas ofta bort enligt Malmberg.70  
 
Det är individen som kommer i kläm vid turordningsavtal, menar Lars Viklund, 
arbetsrättsadvokat. För att slippa rättegångskostnader är det vanligt att arbetsgivarna går med 
på en hygglig ersättning till den anställde som blivit uppsagd. Även om arbetsgivaren skulle 
vinna målet i en domstol, är det stor risk att han får stå för rättegångskostnaderna, om 
domstolen anser att den anställde haft skälig anledning att få saken prövad. 71 
 
 
5.1.4 Undantag för vissa arbetstagargrupper 
 
LAS 
1 § Denna lag gäller arbetstagare i allmänhet eller enskild tjänst. Från lagens tillämpning 
undantas dock 

1. arbetstagare som med hänsyn till arbetsuppgifter och anställningsvillkor får anses ha 
företagsledande eller därmed jämförlig ställning, 

2. arbetstagare som tillhör arbetsgivarens familj, 
3. arbetstagare som är anställda för arbete i arbetsgivaren hushåll, 
4. arbetstagare som är anställda med särskilt anställningsstöd eller i skyddat arbete. 

 
De grupper som räknas upp i 1 § 2 st, undantas helt från LAS: s tillämpning. Som framgår 
står till exempel familjemedlemmar utanför turordningen vid uppsägning på grund av 
arbetsbrist. Det innebär att de kan sägas upp sist av alla anställda. På samma sätt kan de få 
anställning framför föredetta anställda som är företrädesberättigade. I och med att lagen är 
tvingande, kan parterna inte med bindande verkan i förväg avtala om att någon av 
ovanstående undantagssituationer skall gälla dem emellan, som gör att LAS saknar 
tillämplighet. Deras anställningsförhållandes verkliga natur måste kunna testas rättsligt. Detta 
beror på att arbetstagaren inte skall kunna berövas någon tvingande rättighet. Däremot får 
parter som uppenbart tillhör undantagsgruppen, avtala om att anställningsvillkor som 
motsvarar lagens reglering skall gälla i deras anställningsförhållande.72  
 
 

 
70 Kronlid, Lag & avtal, s. 16. 
71 A.st. 
72 Lunning, Anställningsskydd, s 51. 
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5.1.4.1 Arbetstagare i företagsledande ställning  
 
Företagsledarna har tagits med i undantagen eftersom de har en påtaglig arbetsgivarfunktion 
och en särskild förtroendeställning, i förhållande till arbetsgivaren. I mindre företag bör 
endast företagsledaren anses undantagen. I medelstora företag bör undantaget gälla 
verkställande direktörer, hans ställföreträdare och möjligen någon tjänsteman med särskilt 
självständigt ansvar. I stora företag kan betydligt fler innefattas av undantaget. De som där 
bör inräknas är verkställande direktörer, direktionsmedlemmar, och särskilt om direktion 
saknas, tjänstemän som har en självständig ställning som chef för en större gren av företagets 
verksamhet. Inom det statliga bör undantaget gälla generaldirektörer, överdirektörer och i 
allmänhet avdelningschefer. Inom det kommunala området får förvaltningschefer eller 
motsvarade undantas. Enligt uttalanden från lagstiftningsarbetet bör undantaget för arbetare 
med en företagsledande eller därmed jämförlig ställning, ges en restriktiv tolkning och stram 
tillämpning.73 
 
1982 ändrades lagtexten i LAS så att den som undantas inte bara innehar en företagsledande 
funktion, utan numera krävs det även att den undantagna personen har tillförsäkrade 
löneförmåner och andra anställningsvillkor som normalt inte tillkommer företagsledare. Då 
ärende om undantaget kommer upp i prövning, skall särskilt hänseende fästas vid det 
ekonomiska skydd som arbetstagaren har i händelse av uppsägning.74  
 
Eftersom företagsledare är undantagna från LAS, finns det inte någon lag eller allmän regel 
som kräver saklig grund för uppsägning. Det finns heller inte någon regel om omplacering 
som gäller för företagsledarna. I dessa fall anses anställningsskyddet ligga i de långa 
uppsägningstiderna. Trots de långa uppsägningstiderna är det naturligt att 
anställningsförhållandet avvecklas omgående, och uppsägningstiderna får därför ses som en 
antydan på avgångsvederlagets storlek eller någon annan förlikningsersättning.75 
 
 
5.1.4.2 Familjemedlemmar  
 
Med familjemedlemmar avses make och släktingar i rätt upp- och nedstigande led men även 
avlägsnare släktingar såsom fosterbarn och styvbarn. Förutsättningen är dock att de lever i 
gemensam bostad med arbetsgivaren eller tillhör arbetsgivarens hushåll. Lagen säger inget 
om huruvida undantagsregeln gäller en person som bor tillsammans med arbetsgivaren under 
äktenskapsliknande förhållanden.76  
 

I AD 2000 nr 97 framhöll dock arbetsdomstolen att undantaget för familjemedlemmar har ett 
ganska vidsträckt tillämpningsområde och att det får bestämmas med hänsyn till 
samhällsutvecklingen.  
 
 

5.1.4.3 Husligt anställda  
 
De som inräknas i undantagen under 1 §, täcks som tidigare sagts inte av LAS. För de som 
inräknas i undantaget för husligt anställda, gäller istället lag (1970:943) om arbetstid m.m. i 

 
73 InU 1973:36, prop. 1981/82:71 och AU 1981/82:11 genom Lunning. 
74 Prop. 1981/82:71. 
75 Lunning, Anställningsskydd, s. 53 ff. 
76 A.a. s. 56 f. 
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husligt arbete. Lagen är tillämplig på arbete som arbetstagare utför i arbetsgivarens hushåll. 
Lagen gäller dock inte om arbetstagaren tillhör arbetsgivarens familj, förutom i de fall då 
arbetstagaren är personlig assistent. 77 
 
 
5.1.4.4 Arbetstagare med särskilt anställningsstöd eller skyddat arbete 
 
Med särskilt anställningsstöd menas här sådant särskilt stöd som kan ges genom den 
arbetsmarknadspolitiska aktivitetsgarantin. Den riktas till äldre personer vars möjligheter till 
regelbundna arbeten ses särskilt ogynnsamma.78 Termen skyddat arbete avser arbete hos 
arbetsgivaren inom Samhallkoncernen men även arbete hos offentliga arbetsgivare som tar 
emot personer med arbetshandikapp och som får statsbidrag. Arbetstagare som berörs av 
andra arbetsmarknadspolitiska stödåtgärder, berörs dock inte av undantagsregeln i LAS.79   
 
 
5.1.5 Undantag för nyckelpersoner 
 
Sedan första januari 2001 finns en undantagsregel i 22 § 2 st. LAS80 Undantagsregeln 
innebär att arbetsgivare med högst tio anställda, får undanta högst två arbetstagare från 
turordningen. Detta syftar på sådana arbetstagare vars arbetsinsats enligt arbetsgivarens 
bedömning är av särskild betydelse för den fortsatta verksamheten. Detta förslag ändrades 
under riksdagsbehandlingen.81 Regeringsförslagets formulering ”som är av särskild 
betydelse” ändrades till ”som enligt arbetsgivarens bedömning är av särskild betydelse”. 
Detta innebär dock inte att arbetsgivaren helt fritt får göra bedömningen. Arbetsgivarens 
bedömning får inte vara godtycklig eller strida mot god sed. Propositionen anger att 
arbetsgivarens val av arbetstagare påverkas av diskrimineringslagstiftningen. Detta skall ses 
med försiktighet eftersom diskrimineringslagarna gör undantag för intressen som 
uppenbarligen är viktigare. Dessutom hänvisar författningskommentarerna till 
jämställdhetslagen,82 som anger att LAS alltid går före. 83  
 
Eftersom 22 § 2 st. LAS stadgar att det är arbetsgivarens bedömning som slår fast vad som är 
av särskild betydelse för verksamheten, kan inte denna bedömning prövas med stöd av 
meriter och resonemang om arbetsvärderingssystem. Då lagregeln talar om undantag för 
högst två arbetstagare, kan inte fler undantas även om det sammanlagda arbetstidsmåttet 
skulle vara mindre än två heltidsanställningar.84    
 
Det är inte alltid den som varit anställd längst i företaget som är den mest betydelsefulle 
medarbetaren. Vissa gånger kan det vara den som sist blev anställd som har den största 
kompetensen. Därför kan en strikt turordning leda till att verksamheten drabbas negativt. 
Denna regel har räddat ett antal företag från negativ utveckling. Ministrarna Thalén och 
Sahlin anser att denna lag skapar otrygghet på arbetsplatsen och att företagen utnyttjar regeln 
för att säga upp småbarnsmammor. SCB:s statistik visar på det motsatta, att 

 
77 Lunning, Anställningsskydd, s. 57 f. 
78 Prop. 1999/2000:98, bet.1999/2000:AU7 och SFS 2000:626. 
79 Lunning, Arbetsskydd, s. 58. 
80 Bet. 1998/99:AU8 genom Lunning, Anställningsskydd, s 503. 
81 Prop. 1999/2000:144. 
82 Prop.1978/79:175. 
83 Lunning, Anställningsskydd, s 503. 
84 Lunning, Anställningsskydd, s 503 f. 
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småbarnsmammors sysselsättning utvecklats bättre i de företag som använt sig av lagen, 
jämfört med dem som valt att strikt gå efter turordningsregeln. Ytterligare en rapport från 
SCB visar att sjukfrånvaron sjunkit i företag med mindre än tio anställda, sedan undantaget 
infördes.85 
 
 
5.1.6 Företräde för arbetstagare med nedsatt arbetsförmåga 
 
LAS 
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.  
 
Denna regel instiftades för att skydda arbetstagare som är särskilt utsatta på 
arbetsmarknaden. Paragrafen är tvingade och kan inte åsidosättas av parter genom 
bestämmelser i kollektivavtal eller vid förhandling om avtalsturlista.86 Bestämmelsens syfte 
är att arbetstagare med nedsatt arbetsförmåga skall slippa delta i den konkurrens som avgörs 
genom turordningsreglerna. 23 § LAS gäller endast vid uppsägning på grund av arbetsbrist. 
Det finns ingen motsvarighet till denna paragraf som reglerar återanställning eller 
uppsägning av personliga skäl.87 
 
För att en arbetstagare skall omfattas av denna paragraf, krävs att han har svårt att behålla 
eller få anställning vid det aktuella tillfället. Förutsättningar för skyddet är dels knutet till 
egenskaper hos arbetstagaren och de arbetsuppgifter som arbetstagaren utför, och dels till 
arbetsgivarens förhållanden.88 Exempel på detta kan vara att arbetsgivaren fått statliga bidrag 
för att handikappsanpassa arbetsplatsen, eller att arbetstagaren fått sin anställning genom 
arbetsförmedlingen efter arbetsvårdsutredning. Vad som gjort att arbetstagaren fått nedsatt 
arbetsförmåga, saknar dock betydelse. Det kan vara fysiska, psykiska eller intellektuella 
funktionsnedsättningar. Även omständigheter som är av social natur regleras av paragrafen.89 
 
 I AD 1977 nr 94 prövades om en man med ett kriminellt och narkotikamissbrukande förflutet, 

skulle anses ha nedsatt arbetsförmåga. Domstolen ansåg att det var ostridig i målet att mannen vid 
anställningens början haft nedsatt arbetsförmåga enligt 23 § LAS. Vid anställningens upphörande 
ansågs mannen fortfarande vara psykiskt instabil och i stort behov av stöd och den omvårdnad 
som bolaget gav honom. Dessa omständigheter ansågs vara av sådana att 23 § LAS var 
tillämplig.90 

 
I AD 1983 nr 94 hade en vaktmästare blivit uppsagd efter en omorganisation, detta innebar att 
hans sysslor hade överförts till andra arbetstagare. Fackförbundet hävdade att anledningen till att 
han blivit uppsagd var att hans lönebidrag blivit indraget. Arbetsdomstolen konstaterade att det 
rådde arbetsbrist på vaktmästarnas arbetsuppgifter efter omorganiseringen. Vaktmästaren åtnjöt i 
och för sig skydd enligt 23 § LAS, men detta ansågs ostridigt i målet.  Trots detta skyddades han 
ändå inte av bestämmelsen, eftersom den enbart var avsedd att ge skydd, när arbetstagaren riskerar 
att mista sin anställning som följd av att andra anställda hade bättre ställning i turordningen. 

 
Skyddet gäller däremot inte arbetstagare som anvisats arbete i skyddad verkstad eller dylikt. 

 
85 Torneklint, Falu Kuriren, s. 3. 
86 Calleman, Turordning vid uppsägning, s. 322. 
87 Lunning, Anställningsskydd, s. 523 f. 
88 Calleman, Turordning vid uppsägning, s. 323. 
89 Lunning, Anställningsskydd, s. 524. 
90  Se även AD 1986 nr 158. 
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Regeln skall inte verka som något komplement till turordningsreglerna med skyldighet att 
allmänt beakta arbetstagarnas arbetsförmåga. Den är inte heller avsedd för att skydda äldre 
arbetstagare utan nedsatt arbetsförmåga.91 Den särskilda företrädesrätten förfaller när 
arbetstagaren fyller 65 år. Detta framgår av 33 § 3 st LAS.92 
 
 
5.1.7 Företräde för facklig förtroendeman 
 
Lag (1974:358) om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen 
8 § Vid uppsägning på grund av arbetsbrist och vis permittering skall facklig förtroendeman, 
utan hinder av 22 § lag (1982:80) om anställningsskydd, ges företräde till fortsatt arbete, om 
det är av särskild betydelse för den fackliga verksamheten på arbetsplatsen. Kan 
förtroendemannen endast efter omplacering beredas fortsatt arbete, gäller som förutsättning 
för att han skall ges företräde att han har tillräckliga kvalifikationer för detta arbete. 
 Uppsägning som sker i strid med första stycket skall på yrkande av förtroendemannen 
förklaras ogiltig. Härvid skall 34 § andra och tredje styckena, 37, 39, 40 och 40 §§ samt 43 § 
andra stycket lagen (1982:80) om anställningsskydd gälla. 

 
Syftet med denna regel är att skydda facklig verksamhet. Reglerna om facklig förtroendeman 
stadgas inte i LAS, utan i förtroendemannalagen. Denna regel skiljer sig från LAS genom att 
den är sanktionerad med ogiltigheter. Detta framkommer av regelns andra stycke, där det 
stadgas att facklig förtroendeman har rätt att ogiltigförklara uppsägning som strider mot 
första stycket i denna paragraf.93 
 
Trots att regeln inte står med i LAS, behandlas den som en turordningsbestämmelse i 
förarbeten och lagkommentarer. Betydelsen för den fackliga verksamheten av att 
förtroendemannen får behålla sin anställning, skall vägas mot arbetsgivarens behov av 
förtroendemannens fortsatta arbete och kvalifikationer. Även lagen om företräde för facklig 
förtroendeman är dispositiv, det vill säga att avvikelser får göras genom centralt 
kollektivavtal. Detta får dock inte ske genom lokalt kollektivavtal, och skiljer sig på så sätt 
från 22 § LAS. Avvikelser i kollektivavtal är emellertid sällsynta.94 
 
Uttrycket utan hinder av 22 § lagen om anställningsskydd innebär att förtroendemannen har 
företräde till anställning oavsett turordningsplacering. Företrädesrätten påverkas inte heller 
av vad parterna avtalat angående driftenheter, omplacering och vad arbetsgivaren beslutat om 
angående tillsvidareanställd personal på vissa driftsenheter. Detta gäller även om det skulle 
leda till uppsägningar på andra driftsenheter.95 Företrädesrätt till fortsatt anställning gäller 
enbart vid arbetsbrist och permittering, och ger inget skydd vid uppsägning av personliga 
skäl. Företrädesrätten gäller inte heller vid återanställning.96 

 
Enligt förarbetena framgår att lagen avser skydda facklig förtroendeman som har en väsentlig 
uppgift för hela arbetstagarkollektivet vid en driftinskränkning. Förarbetena anger att det 
tydligare bör framgå av lagtexten, att den fackliga förtroendemannens uppgift måste vara 
väsentlig för arbetsplatsens fortsatta verksamhet, för att företrädesrätten skall gå att åberopa. 

 
91 Lunning, Anställningsskydd, s. 524 
92 A.a. st. 
93 Calleman, Turordning vid uppsägning, s. 332 f. 
94 A.a. s. 333. 
95 A.a. s. 334. 
96 A.a.st. 
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Företrädesrätten borde endast tillämpas när det handlar om de anställdas bästa.97 Det är den 
fackliga organisationen som i första hand bestämmer när företrädesrätten skall anses gälla för 
en förtroendeman.98 Den fackliga organisationen har tolkningsföreträde i fråga om 
företrädesrätt för facklig förtroendeman.99  
 

I AD 1993 nr 80 hade en facklig förtroendeman blivit uppsagd. Den fackliga organisationen ansåg 
att han var av särskild betydelse för den fackliga verksamheten på arbetsplatsen. Arbetsgivaren 
menade att förtroendemannen inte hade tillräckliga kvalifikationer för att bli omplacerad på de 
tjänster som fanns kvar efter omorganisationen. Uppsägningen hade gjorts, trots fackets 
tolkningsföreträde enligt 9 § 1 st förtroendemannalagen. Detta gav domstolen anledning att 
ifrågasätt om förtroendemannen blivit uppsagd på grund av personliga skäl. Detta nekade 
arbetsgivaren till. Förtroendemannen ansåg sig har tillräckliga kvalifikationer för en omplacering 
och att bolaget hade brutit mot 8 § 1 st förtroendemannalagen. Domstolen ogiltigförklarade 
uppsägningen. De ansåg också att bolaget brutit mot tolkningsföreträdet i 9 § 
förtroendemannalagen.   

 
Alla fackliga förtroendemän omfattas inte av bestämmelsen. 1 § förtroendemannalagen anger 
att lagen endast är tillämplig på de fackliga förtroendemän som fått sitt uppdrag av en 
arbetstagarorganisation, och som slutit kollektivavtal för arbetsplatsen eller brukar sluta 
kollektivavtal för branschen. Finns det flera kollektivavtal på en arbetsplats, blir lagens regler 
tillämpliga på flera organisationers förtroendemän.100 Regeln kan inte åberopas av 
förtroendemän som har angelägna fackliga uppgifter på det centrala fackliga planet eller 
inom ett helt företag eller som regional förtroendeman.101 Bestämmelserna i 
förtroendemannalagen tillämpas även på skyddsombud som utsetts av kollektivavtalsslutande 
organisation, enligt 6 kapitlet 16 § arbetsmiljölagen.102 
 
 
5.2 Omplacering vid uppsägning 
 
5.2.1 Tillräckliga kvalifikationer 
 
Begreppet tillräckliga kvalifikationer förekommer i flera lagrum i LAS och har enligt 
förarbeten och praxis samma innebörd.103 Regeln om tillräckliga kvalifikationer har stor 
betydelse i frågan om vilka arbetstagare som har rätt till fortsatt anställning. Det är vanligt att 
turordningskretsarna ges uppmärksamhet i debatten om anställningsskydd, men kanske är 
kravet på tillräckliga kvalifikationer den viktigaste delen av turordningsreglerna. Ibland kan 
vissa omständigheter leda till att begreppet förlorar i betydelse eller helt tappar sin innebörd. 
Detta sker exempelvis då den yttre gränsen för möjligheterna till omplacering enligt 22 § 
LAS är liten. I dessa fall blir även möjligheterna till omplacering små, vilket leder till att 
kravet på tillräckliga kvalifikationer får en liten betydelse. Liksom övriga 
turordningsbestämmelser i 22 § LAS, kan även regeln om tillräckliga kvalifikationer ersättas 
av bestämmelser i kollektivavtal.104 
 

 
97 Prop. 1974:88 s. 159. 
98 1 § 3 stycket, Förtroendemannalagen. 
99 9 §, Förtroendemannalagen. 
100 Calleman, Turordning vid uppsägning, s. 335 f. 
101 SFS 1990:1039. Prop. 1989/90:157 s. 7 och AU 1989/90:3, enligt Calleman. 
102 Calleman, Turordning vid uppsägning, s. 335 f. 
103 Prop. 1973:129 s. 65. 
104 Calleman, Turordning vid uppsägning, s. 139 f. 
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Moderniseringen av arbetslivet har gjort att kompetenskravet blivit en allt vanligare variabel i 
uppsägningshandlingar. Detta beror på ny teknik och förändrad arbetsorganisation. 
Tolkningen av begreppet tillräckliga kvalifikationer är känsligt, då denna kan ge en möjlighet 
för arbetsgivaren att behålla i stort sett vem han vill. Att vi inte ser fler ärenden i AD av detta 
slag beror på att parterna i de flesta fall kommer överens.105 Principen sist in-först ut blir 
svårare att hålla på när arbetsuppgifterna blir mer specialiserade. Det har blivit vanligare att 
arbetsgivaren tar hänsyn till kvalifikationer framför anställningstid och ålder.106  
 
 
5.2.2 Bevisbördan rörande tillräckliga kvalifikationer 
 
Det är arbetsgivaren som ensam svarar för bedömningen av en arbetstagares tillräckliga 
kvalifikationer. Arbetsgivaren har även bevisbördan för riktigheten av sitt påstående att en 
arbetstagare inte har tillräckliga kvalifikationer för fortsatt arbete efter omplacering, om tvist 
skulle uppkomma. Bevisbördan gäller alla uppgifter i fråga om omplacering. Fackliga 
organisationer som är slutna till kollektivavtal, kan dock ge sina synpunkter på 
omplaceringsmöjligheter vid de förhandlingar som arbetsgivaren är skyldig att arrangera 
inför uppsägning på grund av arbetsbrist, vilket behandlas i lagrummen 29 § LAS och 11-14 
§§ MBL. Avsikten från lagstiftaren har varit att turordningsfrågor skall behandlas under 
förhandlingar om uppsägningar på grund av arbetsbrist.107 
 
Regeln om tillräckliga kvalifikationer är en avvägningsnorm som innebär att 
omständigheterna i det enskilda fallet alltid skall beaktas vid avgöranden. Det skall även 
göras avvägningar av motstående intressen i enlighet med de riktlinjer som styr 
bedömningen.108  
 

I AD 1983 nr 51 får domstolen göra en bedömning av tillräckliga kvalifikationer genom en 
avvägning mellan arbetsgivarens intresse av största lämplighet och effektivitet i verksamheten, 
och det skydd för den först anställde arbetstagaren som lagen är avsedd att ge. Arbetsgivaren kan 
tvingas godta vissa kostnader och olägenheter för att den arbetstagare som har längre 
anställningstid skall få rimlig möjlighet att lära sig eller anpassa sig till det arbete som saken 
gäller. Vad gäller innebörden av kravet på tillräckliga kvalifikationer, sägs i lagens förarbeten att 
kravet inte får ges en vidare innebörd än att arbetstagaren skall ha de allmänna kvalifikationer som 
normalt krävs av den som söker det arbete det är fråga om.109 Det krävs inte att arbetstagaren 
fullständigt behärskar de nya arbetsuppgifterna från början, utan endast att han har möjlighet att 
inom rimlig tid lära sig dem. Det får med denna innebörd av 22 § LAS anses i första hand åvila 
arbetsgivaren att i en tvist om detta, visa grund för sitt påstående att arbetstagaren saknar 
tillräckliga kvalifikationer för det arbete som tvisten avser.110 22 § LAS tillåter dock inte att en 
arbetsgivare vid tvist om en arbetstagares kvalifikationer för en befattning, endast hänvisar till att 
arbetstagaren inte har arbetsgivarens förtroende. 

 
 
5.2.2.1 Omplaceringsskyldigheten 
 
Här bör skillnaden mellan arbetsgivarens omplaceringsskyldighet i 7 § 2 st och 22 § LAS 
förklaras närmare. Att den aktuelle arbetstagaren har tillräckliga kvalifikationer för det 

 
105 Calleman, Turordning vid uppsägning, s. 17. 
106 Nilsson, Dagens Nyheter, s. C06. 
107 Prop. 1981/82:71 s. 90. 
108 Se AD 1983 nr 51. 
109 Prop. 1973:129 & 1981/82:71. 
110 Jfr AD1978 nr 84. 
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fortsatta arbetet är en förutsättning för omplacering enligt båda stadgandena. Den avgörande 
skillnaden mellan bestämmelserna, är att tillämpningen av 7 § 2 st förutsätter att en 
omplacering kan ske utan att någon annan arbetstagare lämnar sin plats.111 I 22 § är däremot 
arbetsgivaren skyldig att säga upp en anställd med kortare anställningstid för att kunna 
bereda plats åt en arbetstagare med längre anställningstid. En annan skillnad mellan de båda 
bestämmelserna är att omplaceringsskyldigheten i princip gäller alla arbetsuppgifter inom 
verksamheten enligt 7 § 2 st, medan omplacering bara behöver förekomma inom 
turordningskretsen enligt 22 §. Även de föreskrivna rättsföljderna vid brott är olika för de 
båda bestämmelserna. En felaktig tillämpning av 7 § 2 st kan leda till att uppsägningen 
ogiltighetsförklaras medan ett brott mot 22 § endast kan leda till skadeståndspåföljd.112 
 

I AD 1994 nr 1 belyser domstolen det ovan sagda. I domen utreder AD vad som krävs för 
ogiltighetsförklaring av uppsägning. Domstolen hänvisar till förarbetena från 1974 års 
anställningsskyddslag. Där förutsätter omplaceringsskyldigheten enligt 7 § 2 st att omplaceringen 
kan ske utan att någon annan arbetstagare friställs. Detta brukar också uttryckas så, att 
omplaceringsskyldigheten enligt 7 § 2 st förutsätter att det någonstans hos arbetsgivaren finns en 
ledig befattning eller lediga arbetsuppgifter, till vilka arbetstagaren skäligen kan omplaceras. Om 
detta finns, och arbetsgivaren ändå säger upp arbetstagaren, är uppsägningen enligt 7 § 2 st inte 
sakligt grundad. Enligt 34 § 1 st, 1 p LAS skall uppsägningen då förklaras ogiltig på yrkande av 
arbetstagaren. Domstolen utröner även att omplaceringsskyldigheten enligt 7 § 2 st LAS, innebär 
att omplaceringen kan ske utan att någon annan arbetstagare friställs. Detta till skillnad från 22 § 
LAS som reglerar den situation där flera arbetstagare hos arbetsgivaren vid en uppkommen 
arbetsbrist, konkurrerar om de arbetstillfällen som kommer att finnas kvar hos arbetsgivaren. Som 
den grundläggande regeln gäller, att arbetstagare med längre anställningstid hos arbetsgivaren har 
företräde framför arbetstagare med kortare anställningstid. Enligt en uttrycklig regel i 22 § 2 st 
gäller likväl som förutsättning för denna rätt till företräde enligt turordningen, att den i 
anställningen äldre arbetstagaren har tillräckliga kvalifikationer för det fortsatta arbetet. 
 
 

5.2.2.2 Kvalifikationskravet och begreppet ”omplacering” 
 
I arbetsgivarens antagnings- respektive arbetsledningsrätt ingår egenhändig fastställelse av 
vilka kvalifikationer som krävs för en viss befattning. I förarbetena kopplas tillräckliga 
kvalifikationer vid omplacering samman med de kvalifikationerna som ställs vid en 
nyanställning. Arbetsgivaren får inte ställa högre krav på kvalifikationer vid omplacering än 
vid nyanställning.113 
 
Eftersom 22 § LAS förutsätter omplacering för att en prövning av arbetstagarens 
kvalifikationer skall ske, är begreppet omplacering avgörande för utfallet i bedömningen.114 
Det har i rättstillämpningen understrukits att regeln inte är tillämplig på frågor som gäller om 
arbetstagaren skall få behålla sina arbetsuppgifter eller ej.115 En typisk förutsättning för en 
omplacering är att en arbetstagares arbetsuppgifter försvinner genom rationalisering. I sådana 
fall är det tydligt att en omplacering måste komma till stånd för att arbetstagaren skall kunna 
fortsätta sin anställning. En annan situation där omplacering kan ske, är när innehållet i en 
arbetsuppgift förändras så radikalt, att den kan anses jämställas med en omplaceringssituation 
i den meningen att en prövning av den anställdes kvalifikationer får göras.116 
 

 
111 Se AD 1994 nr 1. 
112 Calleman, Turordning vid uppsägning, s. 142. 
113 Prop. 1973:129 s. 18 och 44.  
114 Calleman, Turordning vid uppsägning, s. 144. 
115 Se AD 1991 nr 136. 
116 Se AD 1994 nr 81 och AD 1995 nr 59. 
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I sammanhanget bör det även redogöras för vem eller vilka omplaceringsåtgärden skall gälla. 
Detta problem kan uppkomma om omplacering enligt 22 § LAS måste ske i två steg. I dessa 
fall involveras även en arbetstagare som egentligen inte riskerar sin anställning, för att kunna 
finna en arbetsuppgift som stämmer överens med den uppsägningshotade arbetstagarens 
kvalifikationer.117 I förarbetena till LAS betonas att arbetsgivaren i sådana fall skall använda 
sig av de möjligheter som står till buds för att bereda fortsatt anställning genom omplacering 
av arbetstagare, även om detta medför omplacering i mer än ett led.118 
 
 
5.2.2.3 Begreppen ”tillräcklig” och ”kvalifikation” 
 
Ett riktmärke för vad som skall anses vara tillräckligt vad gäller kvalifikationer, är som sagt 
att arbetstagaren skall besitta de allmänna kvalifikationerna som förutsätts vid anställning. 
Arbetsgivaren har alltså inte rätt att ställa högre krav på kvalifikationer än vid 
nyanställningar. En arbetstagare kan inte fordra arbetsuppgifter som skulle kräva omskolning 
eller yrkesvana som denne inte har.119 Detta hänförs till principen om att turordningsreglerna 
inte får leda till att en arbetstagare får företrädesrätt till ett arbete han inte klarar av. Dessa 
krav har i rättspraxis uttryckts som att arbetstagaren måste uppfylla en slags miniminivå 
angående de allmänna kvalifikationerna som befattningen kräver, framförallt utbildning och 
erfarenhet.120 
 
Det ligger i arbetsgivarens intresse att få behålla den mest kvalificerade arbetstagaren, vilket 
har föranlett att AD i en rad domar poängterar lagens syfte, vilket är att ge företräde åt 
arbetstagare med tillräckliga kvalifikationer, men inte nödvändigtvis med de bästa 
kvalifikationerna. En arbetsgivare har inte rätt att välja den arbetstagare han anser vara bäst 
kvalificerad, utan så länge kravet på tillräckliga kvalifikationer är uppfyllt, skall han välja 
den arbetstagare med längst anställningstid. Står det mellan två personer med lika lång 
anställningstid, skall åldern avgöra beslutet. Det är som sagt arbetsgivaren själv som 
bestämmer kvalifikationskraven för en tjänst. AD: s uppgift är därför inte att fastställa vilka 
krav en arbetsgivare kan ställa i olika situationer och yrken, utan snarare observera att en 
intresseavvägning görs. Bedömningen kan i vissa fall anses vara okontroversiell, särskilt i 
fråga om yrkesutbildning.121 
 
 
5.2.2.4 Personliga egenskaper, hälsa och kroppskrafter 
 
Vid kvalifikationskrav som kan hänföras till hälsa och personlig lämplighet, skall det 
förutsättas att arbetstagaren har det hälsotillstånd och den personliga lämplighet som arbetet 
fordrar. Anser arbetsgivaren att arbetstagaren saknar personlig lämplighet eller tillräckligt 
god hälsa, måste han bevisa sitt påstående.122 Beaktandet av personliga egenskaper vid 
bedömande av tillräckliga kvalifikationer, har särskilt framhållits av domstolen.123 
 
  

 
117 Calleman, Turordning vid uppsägning, s. 150. 
118 Prop. 1973:129 s. 261. 
119 Prop. 1981/82:71 s. 54 ff. 
120 Se AD 1986 nr 58, AD 1978 nr 84 och AD 1994 nr 15. 
121 Calleman, Turordning vid uppsägning, s. 169. Se AD 1977 nr 94. 
122 Iseskog, Uppsägning vid arbetsbrist, s. 83. 
123 Se AD 1996 nr 39. 
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5.2.3 Omplaceringsskyldighetens omfattning 
 
Enligt förarbetena är det naturligt att omplaceringsskyldigheten i första hand gäller 
sysselsättning på samma arbetsplats eller inom samma företagsenhet som arbetstagaren 
tidigare varit sysselsatt. Om detta anses omöjligt, bör arbetsgivaren vara skyldig att 
undersöka om det kan ordnas anställning någon annanstans inom företaget.124 Vanligtvis har 
arbetsgivare enbart ett arbetsställe och därmed omfattar omplaceringsskyldigheten den 
juridiska personens verksamhet på arbetsplatsen, men det finns även juridiska personer som 
bedriver verksamhet på flera olika orter. Det är viktigt att se att omplaceringsskyldigheten är 
till för att uppsägningen, så långt som möjligt skall kunna undvikas.125 
 
Omplaceringserbjudandet skall vara skäligt. Enligt Iseskog bedöms detta utifrån 
arbetstagarens utgångspunkt. Lunning däremot, nämner inte arbetstagaren i detta 
sammanhang utan säger att ”en förutsättning för omplaceringsskyldigheten är dock att det 
finns omplaceringsmöjligheter”. Han anser att lagen inte kräver att en arbetsgivare genom 
organisatoriska åtgärder skapar omplaceringsmöjligheter. Han framhåller dock att 
omplaceringen skall framstå som skälig. En arbetsgivare skall visserligen inte ta för lätt på 
sin omplaceringsskyldighet, inte ens när han anser att han rimligtvis inte kan vara 
omplaceringsskyldig.126 Detta borde normalt betyda att arbetsgivaren främst skall undersöka 
om det finns något ledigt arbete på den arbetsplats där arbetstagaren befinner sig vid 
uppsägningsskedet.127 Gäller omplaceringen ett flertal anställda, blir beslutsprocessen alltmer 
komplicerad. Enligt AD kan det skäligen inte krävas att det omfattande planeringsarbetet 
skall belastas med individuella undersökningar för varje enskild arbetstagare, utan en mer 
översiktlig granskning bör godtas.128 
 
Omplaceringsmöjligheterna har i praktiken oftast uttömts redan vid turordningsfasen. Ibland 
händer det att det finns en omplaceringsmöjlighet till annat arbete inom driftsenheten men 
utanför avtalsområdet. I dessa fall kan arbetstagarens omplaceringsrätt ge möjlighet till ledigt 
arbete som inte tidigare omfattades av turordningen på arbetsplatsen. Arbetsgivaren bör 
således börja med att kontrollera alla lediga arbeten inom arbetsgivarens verksamhet. I detta 
fall blir arbetsgivaren skyldig att erbjuda ledigt arbete i den mån arbetstagaren är kompetent 
för den aktuella tjänsten.129 
 
Arbetsgivarens omplaceringsskyldighet omfattar alltså i princip hela arbetsgivarens 
verksamhet. Frågan är vad som betecknas som hela verksamheten. Detta kan få praktisk 
betydelse då arbetsgivaren bedriver verksamhet på mer än en driftsenhet. Enligt huvudregeln 
i LAS är arbetsgivaren skyldig att vidta alla de åtgärder som kan tänkas för att undvika en 
uppsägning, och är därmed skyldig att undersöka om det finns något ledigt arbete inom hans 
verksamhet. Det spelar i det avseendet i princip ingen roll om verksamheten är utbredd över 
flera orter.130 
 
Till skillnad från turordnings- och förtursreglerna, är omplaceringsreglerna tvingande till 
arbetstagarens fördel. Det går därför inte att lösa frågor om omplaceringsskyldighetens och 

 
124 Prop. 1973:129 s. 121. 
125 Iseskog, Uppsägning vid arbetsbrist, s. 71. 
126 Lunning, Anställningsskydd, s. 392. 
127 Iseskog, Uppsägning vid arbetsbrist, s. 71. 
128 Lunning, Anställningsskydd, s. 394. 
129 Iseskog, Uppsägning vid arbetsbrist, s. 71. 
130 A.a. s. 72. 
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omplaceringsrättens omfång och omfattning, genom kollektivavtal. Det finns däremot inget 
hinder att genom avtal – individuella eller kollektiva – utvidga omplaceringsskyldigheten.131 
 
 
5.2.4 Skäliga omplaceringsförslag 
 
På grund av omplaceringsskyldigheten skall arbetsgivaren erbjuda arbetstagaren ledigt 
arbete. Huruvida en arbetsgivare har rätt att låta bli att lämna ett omplaceringserbjudande av 
den anledningen att arbetsgivaren förmodar att arbetstagaren ändå skulle tacka nej till 
erbjudandet, gäller som regel att det tillgängliga arbetet måste erbjudas arbetstagaren så att 
denne själv får ta ställning till omplaceringen. Det är arbetsgivaren själv som har bevisbördan 
för att ett erbjudande har lämnats.132  
 
Arbetet anses ledigt i den mån det är ledigt vid tidpunkten för fullgörandet av denna 
skyldighet. Ett arbete kan även betecknas som ledigt om man vid den här tidpunkten vet att 
arbetet blir ledigt under den anställdes uppsägningstid. Det kan påpekas att ett arbete inte är 
ledigt om arbetsgivaren inte har för avsikt att tillsätta tjänsten. Att ett arbete blir ledigt genom 
till exempel död, pensionering, föräldraledighet eller studieledighet etcetera, är alltså inte 
detsamma som att arbetet är ledigt i den bemärkelsen.133 
 
Enligt Iseskog har en arbetstagare rätt till tre omplaceringserbjudanden, därefter anses 
arbetsgivaren ha fullgjort sin omplaceringsskyldighet. Enligt honom är detta en tolkning och 
det bör påpekas att det inte finns någon juridiskt grund för en sådan tolkning av 
omplaceringsskyldigheten. Det kan istället uttryckas så att skyldigheten innebär att erbjuda 
arbetstagaren ett så skäligt omplaceringsalternativ som möjligt.134 Enligt Lunning däremot, är 
en arbetsgivare i allmänhet inte skyldig att lämna några ytterligare erbjudanden om 
arbetstagaren utan godtagbar anledning avböjt ett erbjudet arbete. Lunning drar dock 
slutsatsen att arbetsgivaren är skyldig att närmare utreda skälen för avböjandet, för att reda ut 
eventuella missförstånd. Arbetstagaren skall även få skälig tid till att överväga erbjudandet 
om omplacering.135  
 
När det gäller vad för slags arbete en arbetsgivare bör erbjuda arbetstagaren, ligger det i 
anställningsskyddets natur att det så långt som möjligt bör vara ett arbete som är jämförbart 
med det arbetet arbetstagaren ditintills haft. Det bör annars vara ett arbete som synes lämpligt 
med tanke på arbetstagarens förutsättningar och personliga förhållanden med mera.136 
Principen om det skäliga omplaceringserbjudandet kan vara svårt för arbetsgivaren att 
praktiskt tillämpa. Det kan därför vara lämpligt för denne att agera på följande sätt:  
 

• Samtliga omplaceringsalternativ vid omplaceringstidpunkten tas fram, det vill säga 
ledigt arbete som arbetstagaren är kompetent för. I dessa sammanhang är 
kompetensens betydelse densamma som i turordningssituationen, nämligen att 
arbetstagaren motsvarar minimikraven för nyanställning. 

 

 
131 Iseskog, Uppsägning vid arbetsbrist, s. 75 f. 
132 Lunning, Anställningsskydd, s 395. 
133 Iseskog, Uppsägning vid arbetsbrist, s. 76.  
134 A.a. s. 76 f.  
135 Lunning, Anställningsskydd, s 402. 
136 A.a. s. 401. 
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• Arbetsgivaren erbjuder arbetstagaren att välja mellan de föreliggande 
omplaceringsalternativen. Avböjer arbetstagaren samtliga erbjudanden, har 
arbetsgivaren fullgjort sin omplaceringsskyldighet. Efter ett erbjudande bör 
arbetstagaren få så mycket betänketid att han kan bedöma de praktiska 
konsekvenserna med till exempel flyttning och liknande. Betänketiden skall alltså 
bedömas med tanke på de sociala konsekvenserna. I det fallet ett erbjudande inte 
innebär förändrade sociala konsekvenser, bör arbetsgivaren kunna tillämpa regeln att 
arbetstagaren får sova på saken. Någon långvarig betänketid är inte nödvändig.137 

 
Tackar arbetstagaren nej till ett eller flera erbjudanden, är det arbetsgivarens sak att kunna 
bevisa detta, och om det i efterhand blir tvist i frågan, har arbetsgivaren bevisbördan för 
fullgörandet av sin omplaceringsskyldighet. Arbetsgivaren måste här kunna bevisa att 
arbetstagaren avböjt erbjudandena och varit medveten om konsekvenserna av sitt avböjande, 
det vill säga att uppsägning sker.138 Arbetsgivaren har som sagt skyldighet att kolla upp så 
det inte skett något misstag som lett till att arbetstagaren tackat nej till erbjudandet.139 
 
 
5.2.4.1 Oklarhetsregeln 
 
Oklarhetsregeln är en regel som i doktrinen enbart används av Iseskog. Regeln innebär att 
arbetsgivaren inte fullgjort sin omplaceringsskyldighet om det i efterhand förefaller oklart 
vilka omplaceringsalternativ som funnits. Arbetsgivaren är skyldig att tydligt kunna visa att 
han kontrollerat rådande omplaceringsmöjligheter och att erbjudandet kan betecknas som 
skäligt för arbetstagaren. I praktiken är det vanligast att stora företag drabbas av 
oklarhetsregeln. I mindre företag är det ofta självklart om det funnits någon 
omplaceringsmöjlighet eller inte. Oklarhetsregelns praktiska betydelse går ut på att 
arbetsgivaren i efterhand skall kunna visa på vilka sätt han kom fram till sitt beslut. 
Arbetsgivaren måste kunna visa hur han faktiskt kommit fram till att vissa alternativ har 
förelegat. Sådant kan till exempel bevisas genom att arbetsgivaren visar hur han genom 
kontakter kartlagt rekryteringsbehovet under denna tidpunkt.140 
 
 
5.2.5 Omplaceringsregeln tvingande till arbetstagarens förmån 
 
Alla moment som ingår i arbetsgivarens omplaceringsskyldighet respektive arbetstagarens 
omplaceringsrätt, är tvingande till arbetstagarens fördel. I dessa hänseenden kan inga 
kollektiv- eller individuella avtal reglera arbetstagarens rättigheter.141 Det har dock 
förekommit att arbetsmarknadens parter ingående har reglerat i kollektivavtal vad de 
betraktar som ett omplaceringsområde, hur omplaceringserbjudanden skall lämnas, hos vem 
av flera arbetsgivare ansvaret för omplaceringen skall ligga och så vidare.142 
 
En arbetsgivares uppsägning av en arbetstagare på grund av arbetsbrist, skall anses ogiltig 
om arbetsgivaren inte fullgjort sin omplaceringsskyldighet. I sådana fall kan arbetstagaren gå 
till domstol och begära uppsägningen ogiltighetsförklarad. En ogiltighetsförklaring kräver i 

 
137 Iseskog, Uppsägning vid arbetsbrist, s. 78.  
138 A.a. s. 79. 
139 Lunning, Anställningsskydd, s. 402. 
140 Iseskog, Uppsägning vid arbetsbrist, s. 79 f. 
141 A.a. s. 84. 
142 Lunning, Anställningsskydd, s. 398. 
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dessa sammanhang att arbetstagaren inom två veckor meddelar arbetsgivaren att han anser 
uppsägningen ogiltig. Arbetstagaren måste sedan inom ytterligare två veckor stämma 
arbetsgivaren vid domstol. Arbetstagaren kan nöja sig med att kräva skadestånd. Då gäller 
något längre preskriptionsfrister, fyra plus fyra månader. I en tvist av sådant slag kan den 
anställde avstå från sin omplaceringsrätt, vilket betyder att arbetstagaren avstår från sin rätt 
att kräva skadestånd eller ogiltighet, även fast arbetsgivaren brutit mot 
omplaceringsskyldigheten. Ett sådant avstående kan vara helt ensidigt eller en del av en 
förlikning. En arbetstagare kan i en förlikning avstå från sitt anställningsskydd, men detta 
avstående kan dock bara göras i efterhand, det vill säga när väl anställningsavtalet är 
träffat.143 Omplacering går före återanställning, vilket stöds av tidigare bestämmelser på det 
statliga området, där det bokstavligen uttryckts att företrädesrätten inte gäller för den som 
enligt 7 § 2 st LAS har rätt till omplacering.144 
 
 
5.3 Företrädesrätt till återanställning vid uppsägning 
 
LAS 
25 § Arbetstagare som har sagts upp på grund av arbetsbrist har företrädesrätt till 
återanställning i den verksamhet där det tidigare har varit sysselsatta. Detsamma gäller 
arbetstagare som har anställts för begränsad tid enligt 5 eller 5 a § och som på grund av 
arbetsbrist inte har fått fortsatt anställning. En förutsättning för företrädesrätt är dock att 
arbetstagare har varit anställd hos arbetsgivaren sammanlagt mer än tolv månader under de 
senaste tre åren eller, när det gäller företrädesrätt till ny säsongsanställning för en tidigare 
säsongsanställd arbetstagare, sex månader under de senaste två åren och att arbetstagaren 
har tillräckliga kvalifikationer för den nya anställningen. 
 En arbetstagare kan inte göra gällande sin företrädesrätt till återanställning, om en 
återanställning skulle strida mot 5 § första stycket 3 eller 5 a §.  
 Företrädesrätten gäller från den tidpunkt då uppsägning skedde eller besked lämnades 
eller skulle ha lämnats enligt 15 § första stycket och därefter till dess nio månader har 
förflutit från den dag då anställningen upphörde. Vid säsongsanställning gäller 
företrädesrätten istället från tidpunkten då besked lämnades eller skulle ha lämnas enligt 15 
§ andra stycket och därefter till dess nio månader har förflutit från den nya säsongens 
början. Har under de nu nämnda tidsperioderna företaget, verksamheten eller en del av 
verksamheten övergått till en ny arbetsgivare genom en sådan övergång som omfattas av 6 b 
§, gäller företrädesrätten mot den nya arbetsgivaren. Företrädesrätten gäller även i de fall 
att den tidigare arbetsgivaren försatts i konkurs. 
 Om arbetsgivaren har flera driftsenheter eller om det i arbetsgivarens verksamhet finns 
olika kollektivavtalsområden, gäller företrädesrätten anställning inom den enhet och det 
avtalsområde där arbetstagaren var sysselsatt när den tidigare anställningen upphörde. 
Finns det i ett sådant fall flera driftsenheter på samma ort, skall inom en 
arbetstagareorganisations avtalsområde företrädesrätten gälla arbetsgivarens samtliga 
enheter på orten, om organisationen begär det senast vi förhandlingar enligt 32 §. 
 
Paragrafen reglerar vad som i lagtexten kallas för företrädesrätt till återanställning. Strikt 
juridiskt handlar det om en anställning som tillträds med stöd av företrädesrätten. I dagligt tal 
används oftare uttryckssättet återanställning, eftersom en väsentlig förutsättning för 
företrädesrätt är att parterna tidigare stått i anställningsförhållande till varandra. I vissa 

 
143 Iseskog, Uppsägning vid arbetsbrist, s. 84 f. 
144 Lunning, Anställningsskydd, s. 398. 
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situationer kan det också bli tal om företrädesrätt till fortsatt anställning, eftersom denna rätt 
inträder redan då uppsägningsbeskedet lämnats, det vill säga medan den tidigare 
anställningen pågår.145 
 
Återanställningsrätten gäller endast arbetstagare som blivit uppsagda på grund av arbetsbrist, 
inte på grund av personliga förhållanden. Företrädesrätten gäller inte heller då arbetstagaren 
sagt upp sig själv. 146  
 
 
5.3.1 Tidsmässig omfattning 
 
Det finns vissa krav på tidsramar i anställningstiden som skall vara uppfyllda för att en 
anställd skall anses vara företrädesberättigad. Arbetstagaren skall ha varit anställd hos 
arbetsgivaren sammanlagt mer än tolv månader under de senaste tre åren.147  
Företrädesrätten gäller under hela uppsägningstiden samt nio månader därefter. Har till 
exempel arbetstagaren en uppsägningstid om tre månader, blir den sammanlagda 
företrädestiden tolv månader. Även arbetstagare med tidsbegränsade anställningar, kan ha 
rätt till företräde. Vid uppsägningen skall arbetstagaren alltid informeras om sin förtursrätt 
och genom denna information skall det stå klart för arbetstagaren att han måste göra anspråk 
för att rätten skall gälla. Några formkrav på arbetstagarens anmälan finns inte men i händelse 
av tvist skall arbetstagaren kunna bevisa att han gjort anspråk på sin företrädesrätt, så därför 
är det lämpligt att göra sin anmälan skriftligt. En viktig detalj i detta sammanhang är att en 
arbetstagares företrädesrätt enbart anses giltig om arbetsgivaren lämnat in en uppsägning. 
Företrädesrätten gäller som tidigare sagts, under uppsägningstiden samt nio månader därefter, 
vilket betyder att den uppsagde inte har någon nytta av sin rätt om det inte görs någon 
rekrytering under förtursperioden. Detta innebär i praktiken att arbetsgivaren kan välja att 
avstå från en rekrytering under den här perioden.148 
 
Företrädesrätten gäller i princip enbart vid nyanställning hos arbetsgivaren. Den gäller 
således inte när en provanställd får fortsatt anställning eller då det handlar om en 
omplacering av en redan anställd arbetstagare.149 Företrädesrätten gäller i första hand mot 
arbetsgivaren men den gäller även i den verksamhet arbetstagaren verkat inom. Detta betyder 
att trots företaget gått över till ny arbetsgivare under företrädesperioden, gäller även 
företrädesrätten mot den nya arbetsgivaren. Företrädesrätten kräver ledigt arbete, vilket 
betyder ett arbete som arbetsgivaren kan rekrytera någon utifrån. Arbetsgivaren kan således 
genomföra interna omplaceringar utan att förtursrätten blir aktuell.150 
  
 
5.3.2 Turordningen tillbaka in i verksamheten 
 
Vid turordningen ut ur verksamheten används principen sist in-först ut. Turordningen in i 
företaget igen följer också en rangordning, nämligen principen ju längre anställningstid, 
desto bättre plats på företrädeslistan. Har flera arbetstagare lika lång anställningstid, tas 
åldern i beaktning. Högre ålder ger företräde. Det bör påpekas att dessa regler inte innehåller 

 
145 Lunning, Annställningsskydd, s. 528.  
146 Prop. 1973:129 s. 264. 
147 Iseskog, Uppsägning vid arbetsbrist, s. 96. 
148 Iseskog, Uppsägning vid arbetsbrist, s. 97 f. 
149 Lunning, Anställningsskydd, s. 528. 
150 Iseskog, Uppsägning vid arbetsbrist, s. 100. 
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några undantag för till exempel personer med nedsatt arbetsförmåga eller fackliga 
förtroendemän. Även denna regel kräver tillräcklig kvalifikation av arbetstagaren. 
Kompetenskravet gäller både formell kompetens, såsom utbildning och erfarenhet men även 
arbetstagarens personliga lämplighet och hälsotillstånd beaktas.151 Företrädesrätten syftar inte 
till att ge befordran men en sådan situation kan visserligen uppstå, eftersom det räcker med 
tillräckliga kvalifikationer för att göra anspråk på en ledig tjänst.152  
 
Arbetstagare har inte genom företrädesrätten någon särskild rätt till ett visst arbete. Avböjer 
en arbetstagare ett erbjudande om återanställning, kan rätten till förtur gå förlorad. Enligt 
lagen förlorar arbetstagaren rätten om han nekar till ett erbjudande som skäligen borde ha 
godtagits. Företrädesrätten gäller inte rätt till visst arbete eller arbete med vissa villkor. 
Rätten gäller inom ramen för driftsenhet och avtalsområde. Tanken är att en arbetstagare inte 
skall, genom att avböja vissa erbjudande, kunna spekulera i andra och bättre erbjudanden, 
utan bör acceptera ett erbjudande om återanställning under företrädesperioden.153  
 

I AD 2003 nr 4 har domstolen tittat på vad som gäller vid tvister om huruvida arbetsgivare 
kringgått företrädesrätten eller ej. Företrädesrätten gäller i princip endast då det blir fråga om en 
nyanställning i egentlig mening hos arbetsgivaren eller den till vilken verksamheten övergått. Den 
fråga som uppkommer i detta fall är huruvida inhyrning av personal, utan att formellt utgöra 
nyanställning, är att likställa med nyanställning vid en tillämpning av reglerna om företrädesrätt. 
Fallet gäller huruvida en arbetsgivare på ett otillbörligt sätt kringgår företrädesrättsreglerna när 
han anlitar inhyrd personal. 
 
Här har AD gått tillbaka till tidigare domar och tittat på hur praxis ser ut. Den dom som AD till 
största delen ser till, är AD 1980 nr 54. Där var det fråga om en arbetsgivare som tillgodosåg ett 
tillfälligt arbetskraftsbehov genom inlåning av arbetstagare från ett annat företag. I det fallet 
uttalade domstolen att LAS har den allmänna innebörden att det är arbetsgivaren som ensam 
bestämmer verksamhetens omfattning och inriktning. Det innebär att om arbetsgivaren finner det 
motiverat från företagsekonomisk synpunkt att begränsa den egna verksamheten genom att anlita 
entreprenör för ett arbete eller låta annan utföra arbetet, kan arbetsgivarens beslut i princip inte 
angripas under åberopande av LAS:s regler.  
 
AD anser att det utifrån 1980 års domstolsuttalande framkommer att domstolens praxis inte har 
ansetts förelägga något generellt förbud mot inlåning av arbetstagare under den tid då tidigare 
uppsagda arbetstagare har företrädesrätt till återanställning. Endast förfaranden som i det enskilda 
fallet måste anses otillbörliga, bör betraktas som kringgående av företrädesrätten. Vid bedömande 
av den frågan bör man enligt domstolens mening beakta att inhyrning av arbetskraft numera är ett 
godtaget förfarande som sedan 1992 är reglerat i särskild lagstiftning. 
 

 
 

 
151 A.a. s. 103 f. 
152 Lunning, Anställningsskydd, s. 530. 
153 A.a. s. 534 f. 
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6 Uppsägning på grund av arbetsbrist enligt kollektivavtal 
 
LAS 
2 § Om det i en annan lag eller i en förordning som har meddelats med stöd av en lag finns 
särskilda föreskrifter som avviker från denna lag, skall dessa föreskrifter gälla. 
 Ett avtal är ogiltigt i den mån det upphäver eller inskränker arbetstagarnas rättigheter 
enligt denna lag. 
 Genom ett kollektivavtal får det göras avvikelser från 5, 5 a, 6, 22 och 25-27 §§. Har avtal 
inte slutits eller godkänts av en central arbetstagarorganisation, krävs dock att det mellan 
parterna i andra frågor gäller ett kollektivavtal som har slutits eller godkänts av en sådan 
organisation  eller att ett sådant kollektivavtal tillfälligt inte gäller. Under samma 
förutsättningar är det också tillåtet att genom ett kollektivavtal bestämma den närmare 
beräkningen av förmåner som avses i 12 §. 
 Genom ett kollektivavtal som har slutits eller godkänts av en central 
arbetstagarorganisation får det även göras avvikelser från 11, 15, 21, 28, 32, 33, 40 och 41 
§§. Det är också tillåtet att genom ett sådant kollektivavtal göra avvikelser 
 1. från 6 a och 6 b §§ under förutsättningar att avtalet inte innebär att mindre förmånliga 
regler skall tillämpas för arbetstagarna än som följer av 

- rådets direktiv 77/187/EEG av den 14 oktober 1977 om tillnärmning av medlemsstaternas 
lagstiftning om skydd för arbetstagarens rättigheter vid överlåtelse av företag, 
verksamheter eller delar av verksamheter, eller 
- rådets direktiv 91/533/EEG av den 14 oktober 1991 om arbetsgivarens skyldighet att 
upplysa arbetstagarna om de regler som är tillämpliga på anställningsavtalet eller 
anställningsförhållandet, 

 2. från 30 a §, såvitt gäller besked enligt 15 §, och 
3. från 30, 30 a och 31 §§, såvitt gäller den lokala arbetstagarorganisationens rättigheter. 
Avtal om avvikelser från 21 § får träffas även utanför kollektivavtalsförhållanden, om 

avtalet innebär att kollektivavtal som med stöd av fjärde stycket har träffats för 
verksamhetsområdet skall tillämpas. 
 En arbetsgivare som är bunden av ett kollektivavtal enligt tredje eller fjärde stycket får 
tillämpa avtalet även på arbetstagare som inte är medlemmar av den avtalsslutande 
arbetstagarorganisationen men sysselsätts i arbete som avses med avtalet. 
 
Genom ett kollektivavtal kan det göras vissa avvikelser från lagens regler, enligt 2 § 2 st 
LAS. Dessa kollektivavtalsbestämmelser är enligt 2 § 5 st LAS, inte enbart tillämpliga på 
arbetstagare som omfattas av kollektivavtalet utan även på oorganiserade arbetstagare. De 
oorganiserade måste dock vara sysselsatta i sådant arbete som avses med kollektivavtalet.154 
 
Enligt 2 § 2 st LAS är ett avtal ogiltigt om det upphäver eller inskränker en arbetstagares 
lagliga rättigheter. Detta betyder att ett avtal som är till förmån för en arbetsgivare, kan vara 
giltigt om det inte strider mot ett kollektivavtal, vare sig avtalet är enskilt eller kollektivt, 
vilket följer av 27 § MBL.155 Avtal rörande enskilda arbetstagare, som är till nackdel för 
denne brukar normalt sett inte bli giltiga. Vanligast är att dessa avtal träffats på förbundsnivå, 
av huvudorganisationer eller av karteller men även lokala överenskommelser om avvikelse 
från lagen kan bli giltiga. Det lokala avtalet kan bli giltigt om det i efterhand godkänns av 
arbetstagarförbundet eller motsvarande, eller att parterna i förbundsavtalet överlämnar vissa 
frågor till reglering på lokal nivå. Det föreligger inte heller något hinder för att även ge 

 
154 Lunning, Anställningsskydd, s. 62. 
155 Calleman, Turordning vid uppsägning, s. 227. 
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parterna i det enskilda anställningsavtalet rätt att komma överens om avvikelser om det görs 
på detta sätt.156  
 
 
6.1 Kollektivavtalsavvikelser angående turordningsregeln 
 
Möjligheten att avtala om en arbetstagares plats i turordningen är begränsad till att avtalet 
inte får inkräkta på någon annan arbetstagares rättigheter enligt lag. Det går därför inte att 
genom ett avtal mellan enskild arbetstagare och arbetsgivare, tillskriva en enskild 
arbetstagare bättre placering i turordningen än vad som följer av lag eller kollektivavtal. 
Detta inskränker de övriga arbetstagarnas rätt.157 AD har fastslagit att arbetsgivare i normala 
fall inte kan anställa någon, och genom en överenskommelse eller på annat sätt besluta att 
dennes anställningstid skall beräknas på något annat sätt än det som anges i lag. Även detta 
skulle innebära en inskränkning mot de andra arbetstagarnas placering på 
turordningslistan.158 
 
Det har diskuterats huruvida det är möjligt att på förhand dela in arbetstagare i 
turordningskretsar genom individuella avtal, men det står emellertid klart att det inte är 
möjligt.159 Det finns dock möjlighet att i det enskilda avtalet bestämma att arbetsgivaren skall 
avstå från möjligheten att anföra arbetsbrist som uppsägningsgrund, eller förbinda sig att inte 
säga upp en anställning förrän ett visst datum.160  
 
Fram till 1 juli 1997 var inte lokala kollektivavtal angående turordning giltiga. Av 2 § 3 st 
LAS framgår att lokala kollektivavtal är giltiga om arbetsgivaren är eller brukar vara bunden 
av kollektivavtal med en central arbetstagarorganisation.161 Om de fackliga organisationerna 
inte vill tillåta detta, måste det preciseras i förbundsavtal eller i stadgar.162 För de 
arbetsplatser utan kollektivavtal som slutits eller godkänts av en central 
arbetstagarorganisation, är det omöjligt att genomföra bindande lokala överenskommelse 
som avviker från reglerna i 22 § LAS.163 
 
 
6.1.1 Avtalsturlistor 
 
Kravet på tillräckliga kvalifikationer i 22 § LAS ger ett tämligen stort utrymme för 
avvikelser från turordningen, efter variablerna anställningstid och ålder, vid uppsägning på 
grund av arbetsbrist. Lagens regler ger inte möjlighet till uppsägning i vissa situationer där en 
uppsägning skulle vara önskvärd eller nödvändig. Exempel på sådana situationer är att 
arbetsgivaren önskar: 
 

1. behålla de bästa av de arbetstagare med tillräckliga kvalifikationer, när det finns flera 
med tillräckliga kvalifikationer, exempelvis de med snabb inlärningsförmåga. 

2.   behålla en enhet eller arbetsgrupp intakt för att säkerställa kontinuitet i verksamheten. 

 
156 Lunning, Anställningsskydd, s. 63. 
157 A.a. s. 58. 
158 SOU 1998:115, s. 99. Via Calleman. 
159 A.a.st. 
160 Calleman, Turordning vid uppsägning, s. 228. 
161 SFS 1996:1424. via Calleman 
162 Calleman, Turordning vid uppsägning, s. 229. 
163 Lunning, Anställningsskydd, s. 64. 
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3.   säga upp de äldsta på grund av faktorer som påverkas av deras ålder. 
4.   säga upp en arbetstagare på grund av personliga skäl där det inte föreligger tillräcklig 

saklig grund för uppsägning, exempelvis för att någon är besvärlig, har mycket 
frånvaro eller liknande skäl. 

 
I dessa situationer eller i andra situationer där arbetsgivaren vill uppnå visst resultat men är 
hindrad av lagen eller kollektivavtal, kan han försöka få den lokala fackliga organisationen 
att tillämpa en överenskommelse om turordningen mellan arbetstagarna. Detta kallas 
avtalsturlista, och avser ett kollektivavtal mellan arbetsgivaren och den lokala 
arbetstagarorganisationen. Avtalet ingås för ett enskilt tillfälle i en situation när uppsägningar 
på grund av arbetsbrist blivit aktuell.164  
 
Avtalsturlistornas rättsverkningar skiljer sig väsentligt från turordningslistor som upprättats 
enligt lagens regler eller enligt turordningsbestämmelser i centrala eller lokala kollektivavtal. 
En arbetstagare har inte möjlighet att föra talan om ogiltigförklaring eller skadestånd enligt 
LAS, med anledning av en uppsägning i enlighet med avtalsturlistan. Innehållet i sådana 
avtal kan endast prövas på särskilda grunder.165  
 
När avtalsturlistor upprättats, har man gått ifrån reglerna i LAS och dess systematik, och 
istället råder kollektivavtalsrättsliga principer. En avtalsturlista upphäver de bindande 
rättsreglerna och den enskilda arbetstagarens rättigheter, som i sista hand kan hävdas vid 
domstol.166 
 
Avvikelser från LAS måste ingås på förbundsnivå, vilket ses som en garanti för att 
medlemmarnas intresse skall sättas i första hand. Denna garanti minskade i och med de 
lokala parternas möjlighet att ingå avtal genom lagändringen 1997.167 Ett krav som 
fortfarande ligger kvar är att det sedan tidigare måste finnas kollektivavtal mellan parterna 
som slutits eller godkänts av en organisation, för att ett lokalt avtal om avvikelse från lagens 
regler får göras.168  
 
 
6.1.2 Formkrav 
 
För att en avtalsturlista skall vara rättsligt bindande krävs formkraven för kollektivavtal. 
Detta innebär enligt MBL att överenskommelsen måste ske skriftligt mellan arbetsgivare och 
arbetstagarorganisation. Dokumentet måste antingen undertecknas av båda parter eller så 
måste innehållet ha upptagits i justerat protokoll. Utöver detta krävs en gemensam 
avtalsavsikt för att en giltig överenskommelse skall anses vara ingången. Genom AD: s 
domar har vissa av kravens innebörd konkretiserats. Ett turordningsavtal måste exempelvis 
innehålla orden uppsägning eller turordning för att vara giltigt. 
 
 

 
164 Calleman, Turordning vid uppsägning, s. 269 f. 
165 A.a. s. 270. 
166 Prop. 1973:129 s. 155. via Calleman 
167 SFS 1996:1424. via Calleman 
168 2 § tredje stycket  2 p, LAS. 
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6.2 Kollektivavtalsavvikelser angående företrädesrätt 
 
Bestämmelserna om företrädesrätt till återanställning är dispositiva enligt 2 § 3 st LAS men 
avtalsrätten är dock fullständig. I kommentaren till 2 § har det omnämnts att diskriminerande 
kollektivavtalsavvikelser och avtal som strider mot god sed, är ogiltiga. Enligt förarbetena till 
1974-års anställningsskyddslag är det tillåtet att avtala bort företrädesrätten för enskilda 
näringsidkare, dock enbart om det föreligger särskilda skäl.169 
 
 

 
169 Calleman, Turordning vid uppsägning, s. 540. 
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7 EU och arbetsrätt 
 
Den första november 1993 trädde Maastrichtavtalet angående den EU ikraft. Huvuddelen av 
EG-arbetsrättens regler kom att bli gällande i Sverige den första januari 1994 genom EES-
avtalets ikraftträdande. Sedan den första januari 1995 är Sverige medlem i EU, och sedan 
dess har den svenska arbetsrätten förändras. Detta har skett genom olika direktiv som antagits 
av EU: s ministerråd.170 
 
De olika medlemsländerna har individuella system på arbetsrättens område, detta på grund av 
att de genom sin lagstiftning formats av vissa skillnader gällande exempelvis 
fackföreningsväsendet. Eftersom det inte finns något gemensamt arbetsrättsligt system från 
början länderna emellan, uppstår svårigheter att nå samförstånd i arbetsrättsliga frågor.171 
 
 
7.1 Organisationer i EU 
  
Redan 1958, då den europeiska ekonomiska gemenskapen bildades, skapades UNICE, vilket 
är de privata arbetsgivarnas organisation, vilka främst agerar lobbyorganisation.172 SI och 
SAF är medlemmar i denna organisation. 173 Vid sidan om UNICE finns två andra 
arbetsgivarorganisationer på europeisk nivå. Den första är COPA som har verkan i 
jordbrukssektorn. Den andra verkar för företag inom den offentliga sektorn och benämns 
CEEP.174 I denna organisation är Svenska kommunförbundet, Landstingsförbundet och 
Arbetsgivarverket medlemmar175. På den fackliga sidan är motsvarigheten ETUC, som 
bildades först 1973,176 på svenska heter organisationen EFS och exempel på medlemmar är 
LO, TCO och SACO.177 
 
 
7.2 Kollektivavtal 
 
Då den svenska arbetsrätten innan 1970-talets lagregleringar på området endast var utvecklad 
inom ett fåtal områden, har kollektivavtal haft betydande roll som rättskälla i Sverige. 
Eftersom den svenska lagstiftningen inom arbetsrätten ofta är dispositiv, har kollektivavtalen 
fortfarande en stor roll i Sverige. De flesta arbetsrättsliga reglerna inom EU utfärdas i form 
av direktiv. EG-domstolen har i ett par fall underkänt kollektivavtal som ett sätt att 
genomföra direktiv. Skälen till detta är att oorganiserade arbetsgivare och de anställda på en 
sådan arbetsplats inte omfattas av dessa kollektivavtal och kan inte åberopa rättigheter enligt 
kollektivavtalet eller direktivets bestämmelser som även måste gälla oorganiserade. För att 
uppfylla de EG-rättsliga perspektiven, räcker alltså inte kollektivavtalet ensamt. Först om 
regering eller myndighet genom beslut ger kollektivavtal tillämplighet för alla anställda inom 
en bransch eller region, anser EG-domstolen att direktivet är uppfyllt. Sverige är dock en av 
de få medlemsstater som saknar möjlighet till allmängiltighetsförklaring eller liknande 

 
170 Nyström, EU och arbetsrätten, s. 16 f. 
171 A.a. s. 53. 
172 Seth, Egs arbetsrätt, s. 20. 
173 Nyström, EU och arbetsrätten, s. 70. 
174 Broman, fackföreningar, EU och världen, s. 36. 
175 Nyström, EU och arbetsrätten, s. 70. 
176 Seth, Egs arbetsrätt, s. 20. 
177 Nyström, EU och arbetsrätten, s. 70. 
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beslut.178 I samband med Sveriges medlemsansökan, gjordes uttalandet om att Sverige 
förutsatte att svenska kollektivavtal skulle respekteras.179 Detta uttalande ledde till att den 
ansvariga kommissionären för arbetsmarknadsfrågor, Padraig Flynn, i ett brev till den 
svenska arbetsmarknadsministern, försökte minska den svenska oron beträffande 
kollektivavtalets ställning. Flynn hänvisade till tre punkter som tillsammans skulle försäkra 
Sverige om att förändringar av svensk praxis på arbetsmarknadsområdet inte var nödvändiga. 
Först hänvisade Flynn till Maastrichtöverenskommelsen och artikel 2.6 i avtalet om 
socialpolitik. Han pekade även på att avtalet om socialpolitik ligger i nära anslutning till 
svensk praxis, eftersom det öppnar en möjlighet för arbetsmarknadens parter att nå en 
överenskommelse på europanivå, som kan ersätta lagstiftning. Till sist säger Flynn att 
direktiv kan genomföras på nationell nivå genom kollektivavtal, med hänvisning till artikel 
2.4 i avtalet om socialpolitik. Endast i sista hand måste nationell lagstiftning utfärdas.180 
Kollektivavtal kan vara ett giltigt sätt för att genomföra direktiv, men det fodras då att:181 
 

• avtalet är tvingande och bindande för parterna. 
• avtalet är bindande för alla arbetstagare som täcks av direktivet. 
• för de perioder som inte täcks av kollektivavtalet skall effektiva åtgärder vidtas. 

 

 
178 Nyström, EU och arbetsrätten, s. 60 f. 
179 Prop. 1991/92:170 bil.9 s 25 f., EES-utskottets betänkande 1992/93:EU1 del 1 s. 124 och del II bil.1 s. 176 f. 
genom Nyström, EU och arbetsrätten, s. 61. 
180 Nyström, EU och arbetsrätten, s. 61. 
181 A.a. s. 62 f. 
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Avsnitt II – Intervjudel 
 
8 Intervjuer 
 
Här kommer en sammanfattning av de utförda intervjuerna som presenteras i bilaga 2, samt 
en slutsats efter de avtalsslutande parternas kommentarer. En övergripande analys och 
jämförelse av alla intervjuer presenteras under 9.3. 
 
 
8.1 Kommunalarbetareförbundet/Kommunförbundet 
 
Kommunalarbetareförbundet kommer i fortsättningen benämnas Kommunal.  
Inom Kommunal är det ovanligt med avvikelser från lag i kollektivavtal. De viktigaste 
variablerna vid uppsägning på grund av arbetsbrist är uteslutande anställningstiden, och 
denna variabel fastställs helt och hållet utifrån LAS. Det har hittills inte förekommit någon 
tvist angående begreppet tillräckliga kvalifikationer, och vid frågan angående tolkning av 
begreppet säger Kommunal att de inte anser sig behöva ta ställning till begreppet eftersom de 
enbart utgår från anställningstiden. Det har aldrig hänt att arbetsgivare försökt avtala om 
begreppet. Att redogöra för hur lång upplärningstid som skall anses rimlig, tycker Kommunal 
är svårt. Det är olika för olika tjänster men generellt kan sägas upp till 1 år. Kommunal har 
inga större avvikelser från lag i sitt kollektivavtal eftersom att de är nöjda med lagen. De 
skulle dock vilja se lagen ännu starkare. 
 
Slutsats: Här har enbart redogjorts för Kommunals åsikter angående de ifrågavarande 
frågeställningarna eftersom att Kommunförbundet inte hade möjlighet att ställa upp på en 
sådan typ av intervju. 
 
 
8.2 ST/Statens arbetsgivarverk 
 
Vid en jämförelse mellan ST och Statens arbetsgivareverk uppmärksammades följande: 
 
De viktigaste variablerna vid uppsägning på grund av arbetsbrist är för ST statlig 
anställningstid och kompetens. Statens arbetsgivareverk talar här främst om anställningstid. 
Enligt ST fastställs i slutändan de olika variablerna av arbetsgivaren i 
medbestämmandeförhandlingar, medan de enligt Statens arbetsgivareverk fastställs enligt 
TurA-S. Enligt ST kan det förekomma tvister angående begreppet tillräckliga kvalifikationer, 
men det är sällan dessa går till domstol. Enligt Statens arbetsgivareverk har det däremot 
aldrig förekommit någon tvist rörande detta. ST tolkar begreppet tillräckliga kvalifikationer 
på så sätt, att arbetstagaren skall ha de kvalifikationer som krävs vid en nyrekrytering, medan 
Statens arbetsgivareverk har kravet att arbetstagaren skall klara arbetsuppgiften på 6 
månader. Denna tidsfrist skall vara avgörande för om arbetstagaren skall anses ha tillräckliga 
kvalifikationer eller inte. Att en arbetsgivare försökt avtala om begreppet har varken 
förekommit hos ST eller hos Statens arbetsgivareverk. Angående frågan om rimlig 
inlärningstid svarar ST att de tillämpar ”normal inlärningstid”, vilket kan sägas vara 6 
månader. Statens arbetsgivareverk anser också att 6 månader är rimligt. Båda parter delar 
AD: s inställning och tolkningen angående begreppet i huvudsak jämförbara arbetsuppgifter. 
ST tillägger dock att paragrafen i TurA-S angående detta är tvistig. 
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Slutsats: Vid en jämförelse av intervjuerna mellan dessa statliga parter kan vi se en 
övervägande enighet angående de ställda frågorna. Av intervjuerna framgår att båda 
förbunden i första hand ser till anställningstid vid uppsägning på grund av arbetsbrist. ST 
framhåller dock att det handlar om statlig arbetstid, medan detta inte framkommer av Statens 
arbetsgivareverk. Förbunden har olika tillvägagångssätt vid fastställandet av dessa variabler. 
Enligt ST bestäms dessa av arbetsgivare i medbestämmandeförhandlingar, medan Statens 
arbetsgivareverk utgår ifrån TurA-S. Vi har dock inte kunnat hitta denna metod i 
kollektivavtalet TurA-S. Även tolkningen av begreppet tillräckliga kvalifikationer skiljer sig 
en aning mellan förbunden. ST har ett nyrekryteringskriterium medan Statens 
arbetsgivareverk har en tidsbegränsning på sitt kvalifikationskrav. Dessa krav är kanske i 
själva verket ganska jämbördiga eftersom ett nyrekryteringskriterium, i praktiken skulle 
kunna innebära att den nyanställde har 6 månader på sig att visa vad han går för. Denna teori 
stämmer även överens med svaret på frågan om rimlig upplärningstid, där båda förbunden 
ansåg att just 6 månader är lämpligt. Båda parter delar AD: s inställning och tolkning 
angående begreppet i huvudsak jämförbara arbetsuppgifter, vilket tyder på att även fast 
paragrafen i TurA-S angående detta är tvistig så slipper förbunden i alla fall tvista mot 
varandra i frågan. 
 
 
8.3 Handelsanställdas förbund/Handelsarbetsgivareförbundet 
 
Vid en jämförelse mellan Handelsanställdas förbund, i fortsättningen Handels, och 
Handelsarbetsgivareförbundet har följande uppmärksammats: 
 
Inom det aktuella avtalsområdet är avvikelser från lag vanligt förekommande hos båda 
parter. Tillämpningen av olika variabler vid uppsägning på grund av arbetsbrist skiljer sig en 
aning. Handels ser främst till anställningstid och ålder medan Handelsarbetsgivareförbundet i 
första hand beaktar anställningstid och kompetens. Enligt Handels förekommer tvister 
rörande arbetstagares tillräckliga kvalifikationer sällan, medan det hos 
Handelsarbetsgivareförbundet emellanåt inträffar. Vad gäller begreppet tillräckliga 
kvalifikationer, anser Handels att definitionen betyder att arbetstagaren skall klara av det 
ifrågavarande arbetet, medan Handelsarbetsgivareförbundet inte kan ge några klara besked 
på den frågan. Hos Handels är det vanligt att arbetsgivare försöker avtala om detta begrepp 
medan det hos Handelsarbetsgivareförbundet inte går att avtala om. Uppfattningen om hur 
lång upplärningstid som skall anses rimlig skiljer sig mellan parterna. Handels menar att 
upplärningstiden bör ligga på mellan 3-6 månader, medan Handelsarbetsgivareförbundet 
tycker att 6 månader är lämpligt. 
 
Slutsats: Vi kan i denna jämförelse se att de samarbetande parterna har olika åsikter och 
värderingar gällande många av våra frågeställningar. Viktiga variabler vid uppsägning på 
grund av arbetsbrist skiljer sig en aning, men det framkommer dock att anställningstiden 
anses vara den viktigaste. Angående förbundens tolkning av begreppet tillräckliga 
kvalifikationer, fick vi en klar definition på Handels tolkning medan 
Handelsarbetsgivareförbundet inte kunde ge några besked. Det sistnämnda synes märkligt 
eftersom detta är ett begrepp som ofta förekommer i dessa sammanhang och eftersom 
Handelsarbetsgivareförbundets motpart utan svårighet kunde klargöra för sin definition. 
Hade Handels inte heller kunnat redogöra för sin tolkning, hade vi kunnat dra slutsatsen att 
begreppet mycket sällan förekommer inom detta kollektivavtalsområde, det kan vi dock inte i 
det här läget. Det framkommer även av intervjujämförelsen att det är vanligt hos Handels att 
arbetsgivare försöker avtala om begreppet tillräckliga kvalifikationer, medan det hos 
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Handelsarbetsgivareförbundet inte alls går att avtala om. Här kan vi se att de båda förbunden 
har olika förhållanden till arbetsgivaren, vilket ter sig naturligt, men det verkar märkligt att 
arbetsgivareorganisationen är hårdare mot arbetsgivaren än vad arbetstagarorganisationen är. 
 
 
8.4 Jusek/BAO  
 
Hos BAO har det skett avvikelser från lag i kollektivavtal gällande turordningsreglerna, 
exempelvis att prov- och visstidsanställda skall sägas upp i första hand. Här lämnas alltså 
ålderskriteriet. BAO har även en avvikelse från lag som består av ett lämplighetskriterium, 
vilket är ett subjektivt kriterium som ger arbetsgivaren större möjlighet att avvika från lagens 
turordningsregler. Eftersom BAO har valt att decentralisera beslutsrätten till de lokala 
parterna, förekommer det ofta avvikelser i någon form men det är sällan några stora 
avvikelser. BAO kan rangordna variablerna som används vid uppsägning på grund av 
arbetsbrist, där anställningstid anses viktigast, därefter kommer kvalifikationer och sist 
bedöms kompetensen. Dessa variabler fastställs av de lokala fackförbunden tillsammans med 
bankerna. Tvister angående begreppet tillräckliga kvalifikationer förekommer sällan inom 
BAO, och deras tolkning av begreppet kan förklaras som att en arbetstagare nätt och jämt 
skall klara av att hålla näsan över vattenytan. Det krävs att man ”precis” klara 
arbetsuppgifterna för att man skall anses ha tillräckliga kvalifikationer. Hos BAO är det 
ovanligt att arbetsgivare försöker avtala detta begrepp. BAO anser 3-4 månader vara en 
lämplig upplärningstid vid omplacering.  
 
Slutsats: Detta är enbart en redogörelse av intervjun med BAO. Jusek hade inte möjlighet att 
ställa upp på en intervju. 
 
 
8.5 Svenska Pappersindustriarbetareförbundet/ Föreningen Sveriges Skogsindustrier 
 
Vid en jämförelse mellan Svenska Pappersindustriarbetareförbundet, i fortsättningen 
Pappers, och Föreningen Sveriges Skogsindustrier, i fortsättningen föreningen, har följande 
uppmärksammats: 
 
Avvikelser från lag i kollektivavtal, är hos båda parter ovanligt förekommande. Båda anser 
att anställningstid är den viktigaste variabeln vid uppsägning på grund av arbetsbrist. 
Föreningen tillägger dock att kompetens kommer i andra hand. Pappers utgår ifrån LAS vid 
fastställande av variablerna medan de hos föreningen fastställs av arbetsgivaren. Tvister 
angående begreppet tillräckliga kvalifikationer förekommer sällan hos både Pappers och 
föreningen. Det pågår för närvarande en tvist angående detta begrepp där föreningen är en av 
parterna. Pappers tolkar begreppet på det sättet att arbetstagaren skall klara av det aktuella 
arbetet. I andra hand beaktas de personliga egenskaperna, som anses viktigare än utbildning. 
Föreningen däremot, mäter kvalifikationer och kompetens utifrån de krav som ursprungligen 
satts på befattningen. Föreningen ser även till utbildning, erfarenhet, utvecklingsbarhet och 
övriga krav som kan finnas inom verksamhetsområdet. Av Pappers svar angående frågan om 
det är vanligt att arbetsgivare försöker avtala om begreppet, framgår det inte hur vanligt 
förekommande detta är. Hos föreningen däremot, förekommer ofta en diskussion om detta. 
Båda parter anser att 6 månader är en rimlig upplärningstid. 
 
Slutsats: Vi kan i jämförelsen av intervjuerna se att dessa parter är samstämmiga i många av 
våra frågeställningar. Båda ser anställningstiden som den viktigaste variabeln vid 
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uppsägningen. Föreningen framhäver kompetensen som en viktig variabel. Eftersom båda ser 
anställningstid som den viktigaste variabeln, ser vi att båda egentligen använder sig av LAS 
vid fastställandet, eftersom detta uttryckligen föreskrivs i LAS. LAS föreskriver dock inte 
någon annan variabel, så det är här föreningen skiljer sig från Pappers i och med 
arbetsgivarens förhandlingsrätt angående kompetenskravet. Den nämnda tvisten i Korsnäs är 
i dagsläget ytterst aktuell och berör främst föreningen eftersom denna är en part i målet. I 
denna tvist sätts definitionen av begreppet tillräckliga kvalifikationer på sin spets. Pappers 
definition av detta begrepp skiljer sig från föreningens och vice versa. Här framkommer att 
Pappers ser till de personliga egenskaperna före utbildningen, medan föreningen sätter 
utbildning som en av de grundläggande delarna i kvalifikationskravet. Föreningen nämner 
inte personliga egenskaper, men dessa är självklart invävda i bland annat utvecklingsbarhet 
med mera.  
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Avsnitt III – Slutsatsdel 
 
9 Slutsats 
 
För att på ett tydligt sätt kunna redogöra för våra slutsatser, kommer vi här koncentrera oss 
på att besvara våra frågeställningar.  
 
 
9.1 Avsnitt I-Teoridel 
 
Den första frågeställningen gäller vad som innefattas av begreppet arbetsbrist i arbetsrättslig 
mening. Det vi här kommit fram till är att arbetsbristbegreppet innefattar mycket och det kan 
i vissa fall vara svårt att tolka. Detta beror på att arbetsbrist är en rättsteknisk term som inte 
alltid innebär vad den synes uttrycka, när hänsyn endast tas till begreppets språkliga 
definition. Det kan i stort sett sägas att uttrycket arbetsbrist täcker de uppsägningar som inte 
gjorts på grund av personliga omständigheter. Vidare har vi konstaterat att det förekommer 
tvister om huruvida en uppsägning som arbetsgivaren hänför som arbetsbrist verkligen är det, 
eller om uppsägningen egentligen grundar sig i personliga skäl, så kallad fingerad arbetsbrist. 
 
Arbetsgivaren måste, för att kunna konstatera arbetsbrist och ha det som grund för sin 
uppsägning, genomgå många förfaranden såsom medbestämmandeförhandlingar, undersöka 
omplaceringsmöjligheterna i verksamheten och även kunna visa upp sin företagsekonomiska 
bedömning för beslutet. 
 
Vad arbetsbristuppsägningen innebär har vi redogjort för tidigare i arbetet, och översiktligt 
kan sägas att den delas in i tre områden. De stadier som arbetsgivaren måste genomgå vid 
uppsägningen är turordning, omplacering och företrädesrätt. Dessa tre områden har vi berört 
mer grundläggande för att få en djupare förståelse om arbetsbristuppsägningens förfarande, 
som är vår andra frågeställning. Här har vi kommit fram till att det är många komplicerade 
tillvägagångssätt som korrekt måste följas vid uppsägning på grund av arbetsbrist. 
 
Vad gäller turordningen har det framkommit att detta är ett invecklat förfarande som kräver 
stor kunskap. Det används många svåra begrepp som måste redas ut för att få insikt i vad 
turordning innebär och hur den går till. Exempel på sådana begrepp är turordningskretsar, 
turordningslistor och driftsenheter. Dessa begrepp har vi redogjort för utifrån doktrin och 
praxis. Utifrån doktristudien inom detta område har vi kommit fram till att turordning innebär 
att verksamheten som drabbats av arbetsbrist, delas in efter driftsenhet och avtalsområde. 
Därefter turordnas arbetstagarna, oftast efter anställningstiden längd hos arbetsgivaren. 
Under arbetets gång har vi sett att även andra variabler för turordningen tillämpas, eftersom 
22 § i LAS som reglerar turordningen är dispositiv. Det kan vara variabler såsom utbildning, 
kompetens, lämplighet och personliga egenskaper. Detta har även bekräftats genom de 
genomförda intervjuerna. Vi har även uppmärksammat att avtal kan träffas angående 
turordningen, eftersom lagen på denna punkt är dispositiv. Detta sker genom så kallade 
avtalsturlistor. 
 
Vad gäller omplaceringen, är även detta ett stort och centralt område. Det är väldigt viktigt 
att omplaceringsmöjligheten utreds korrekt, eftersom arbetsgivaren annars riskerar 
skadestånd eller en ogiltigförklarad uppsägning. Vi anser att det största problem inom 
området, är hur begreppet tillräckliga kvalifikationer skall tolkas. Det har framkommit att 
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arbetstagarorganisationerna vill ha en restriktiv tillämpning av det, medan arbetsgivarna 
tolkar begreppet relativt vidsträckt. Denna skillnad torde bero på att arbetsgivarna får en 
större möjlighet att välja vilken arbetskraft han vill ha kvar, om han själv får bedöma vad 
som är tillräckliga kvalifikationer för en tjänst. Detta motsätter sig 
arbetstagarorganisationerna av naturliga skäl, eftersom de värnar om arbetstagarnas 
anställningstrygghet genom tillämpningen av variabeln anställningstid, vid upprättande av 
turordningen. I slutändan är det ändå arbetsgivaren som bedömer vem som har tillräckliga 
kvalifikationer för en tjänst. Denna bedömning får arbetsgivaren dock inte göra helt fritt, han 
får inte ställa högre krav på kvalifikationerna vid omplacering än vid nyrekrytering. 
Arbetsgivaren kan inte välja den med bästa kvalifikationer, utan det räcker med att 
arbetstagaren har tillräckliga kvalifikationer. Detta tycker vi är ett rimligt krav, då 
anställningstryggheten för varje enskild arbetstagare drastiskt skulle minska vid en fri 
bedömning. Begreppet är dock ytterst tolkningsbart. 
 
Som nämnts tidigare, finns det enligt Iseskog en oklarhetsregel vad gäller omplacering. Den 
anser vi är bra eftersom den innebär att arbetsgivarna måste undersöka varje 
omplaceringsalternativ för att vara på det klara med att en omplaceringsmöjlighet inte finns. 
Detta ökar anställningstryggheten för de uppsägningsdrabbade.  
 
På omplaceringsområdet kan inga avtal slutas, eftersom denna regel är tvingade till 
arbetstagarens fördel. 
 
Företrädesrätten är den sista delen som berörs i teoridelen. Förtursrätten gäller under 
uppsägningstiden och nio månader därefter, med förutsättningen att arbetstagaren gjort 
anspråk på sin rätt. Det vi ser intressant med detta är att krav nu ställs på arbetstagaren. Detta 
innebär att arbetstagaren förlorar en av sina rättigheter om han inte kräver sin rättighet av 
arbetsgivaren. Här har dock lagstiftaren, för att komma till rätta med detta, gått in och sagt att 
arbetsgivaren är skyldig att upplysa arbetstagaren om detta vid uppsägningen. Vi har även 
sett att företrädesrätten är relativt återhållsam och gäller således endast när arbetsgivaren 
skall nyanställa under den aktuella perioden. Detta anser vi bidrar till att arbetsgivaren till 
stor del kan styra huruvida företrädesrätten skall komma i fråga för arbetstagaren under den 
tiden som gäller.  
 
Reglerna om företrädesrätt är dispositiva vilket innebär att avtal om turordningen vid 
företrädesrätten kan slutas. Även detta visar att arbetsgivaren har mycket att säga till om 
angående vilka han vill och inte vill ha tillbaka in i verksamheten.  
 
 
9.2 Avsnitt II-intervjudel 
 
Av 10 planerade intervjuer har 8 gått att genomföra. Kommunförbundet i Stockholm var 
restriktiva till sådana typer av intervjuer och hänvisade oss till lokal nivå, eftersom de ansåg 
sig ”ligga på en nivå högre” än Kommunalarbetareförbundet, vilket skulle leda till ett 
förvrängt resultatet. Det var inte möjligt för oss att genomföra en intervju med lokal part, 
därför uteblev deras medverkande. Juseks arbetsrättskunniga var inte villiga att ställa upp. Vi 
hänvisades till VD: n som inte ansåg sig vara lämpad att svara på frågorna eftersom hon inte 
hade kunskap inom arbetsrätt.  
 
Under tiden vi arbetat med intervjuerna har det framkommit att vissa av våra frågeställningar 
kunde ha varit tydligare formulerade. Vi fick erfara att begrepp som vanligt, ovanligt, ofta 
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och sällan, är svårtolkade och bör därför undvikas. På grund av detta har vi valt att inte 
sammanfatta första frågan i slutsatserna.  
 
Av intervjumaterialet har det framkommit att anställningstid, genomgående är den viktigaste 
variabeln vid uppsägning på grund av arbetsbrist, och denna fastställs vanligtvis utifrån LAS. 
Många har även kompetens som en viktig variabel vilken i huvudsak bestäms av 
arbetsgivaren. Tvister angående begreppet tillräckliga kvalifikationer är inte vanligt. På några 
ställen kan dock diskussioner uppstå. Frågan om tolkningen av begreppet gav de mest 
intressanta och skiljaktiga svaren. De allra flesta svarade olika på denna fråga. Vi kunde även 
se hur olika det är inom de olika områdena att arbetsgivare försöker avtala om begreppet. 
Även svaren på frågan om upplärningstiden fick en bred spridning. 3 månader upptill 1 år 
ansågs rimligt, men övervägande bedömdes 6 månader lämpligast.  
 
Av intervjuerna har vi kunnat se att de samarbetande parterna har förvånansvärt olika åsikter 
angående vårt aktuella område. Frågan är om detta är något problem förbunden emellan. Om 
vi hade haft mer tid, skulle det vara intressant att fullfölja resultatet av intervjuerna ur andra 
perspektiv, för att upptäcka och följa eventuellt uppkomna tvister på grund av dessa 
meningsskiljaktigheter och se vilka typer av diskussioner detta medför, och hur dessa artar 
sig.  
 
 
9.3 Slutsats av jämförelse mellan lag och kollektivavtal 
 
Den sista frågeställningen vi har behandlat gäller vilka avvikelser från lag som kan göras 
genom kollektivavtal vid uppsägning på grund av arbetsbrist. Detta har vi som synes ovan 
valt att belysa genom att jämföra utvalda kollektivavtal med LAS. Det vi kommit fram till 
genom denna undersökning kommer vi nu att redogöra för i två steg. Först beskriver vi 
likheter och olikheter angående turordningsreglerna och sedan företrädesrätten.  
 
 
9.3.1 Avvikelser från turordningen i kollektivavtal 
 
Vad gäller avvikelser från turordningen genom kollektivavtal, förekommer detta i alla 
granskade avtal, förutom i avtalet mellan handelsanställdas förbund och 
handelsarbetsgivarna. I detta avtal konstateras bara det som sägs i LAS angående 
kollektivavtal. Vad gäller de andra kollektivavtalen, har vi uppmärksammat är att både 
kollektivavtalet mellan Kommunalarbetareförbundet och Kommunförbundet (AB 01) och 
kollektivavtalet mellan ST och Statens arbetsgivarverk (TurA-S) gör avvikelser från 22 § 
tredje stycket LAS angående indelningen av turordningskretsarna. I TurA-S görs även 
ytterligare avvikelser från samma paragraf, nämligen om att turordningskretsarnas räckvidd 
är förhandlingsbar på lokal nivå. Detta återfinns inte i något annat kollektivavtal vi tittat på. I 
kollektivavtalet mellan BAO och Jusek/Civilekonomernas Riksförbund/CF, nämns inget om 
de avvikelser som ovanstående organisationer gjort. Däremot har det i detta kollektivavtal 
gjorts förtydligande av 22 § 4 st LAS angående begreppet tillräckliga kvalifikationer. I 
avtalet konkretiseras hur tillräckliga kvalifikationer skall bedömas. Något vi 
uppmärksammade i detta kollektivavtal men även i avtalet om allmänna anställningsvillkor 
för anställd inom massa- och pappersindustrin, var att stor vikt läggs vid arbetsgivarens 
behov till skillnad från LAS där arbetstagarens rättigheter ställs i fokus. Det var intressant att 
se detta från arbetsgivarens synvinkel och få uppmärksamma vilket behov som finns på den 
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sidan. I det sistnämnda kollektivavtalet har även en ytterligare variabel lagts till utöver de i 
22 § 4 st. Denna variabel är kompetens. 
 
 
9.3.2 Avvikelser från företrädesrätten i kollektivavtal 
 
Vi har även undersökt vilka avvikelser från företrädesrätten som gjorts av de utvalda 
kollektivavtalen. Vi såg här att kollektivavtalet mellan BAO och Jusek/Civilekonomernas 
Riksförbund/CF, var det avtalet med flest avvikelser. De hade exempelvis gjort avvikelser 
gällande visstidsanställda, där de utökat lagens krav på en anställning på 12 månader de 
senaste tre åren, till 18 månader de senaste tre åren. De har även skrivit in att 
visstidsanställda ej har företrädesrätt på visstidsanställningar som inte avser att pågå mer än 
en månad. Detta kan jämföras med kollektivavtalet mellan Kommunalarbetareförbundet och 
Kommunförbundet (AB 01) som säger att företrädesrätten är begränsad vid vikariat som är 
högst 14 dagar. I avtalet om allmänna anställningsvillkor för anställd inom massa- och 
pappersindustrin kollektivavtalet sägs att en turordning angående återanställning skall ske 
genom betraktande av företagets behov och krav på kompetens. I avtalet mellan 
handelsanställdas förbund och handelsarbetsgivarna anges att hänsyn skall tas till 
anställningstid men även andra faktorer, vid överenskommelse om turordning till 
återanställning. Vi ser här att de två sistnämnda gjort avvikelser på samma regel men 
använder olika variabler vid fastställandet.     
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Jämförelse mellan lag och kollektivavtal 
 
Detta är en jämförelse mellan de aktuella lagrummen i LAS och de berörda kollektivavtalen 
angående turordning och företrädesrätt 
 
 
Turordning 
 
LAS 
22 § Vid uppsägning på grund av arbetsbrist skall arbetsgivaren iaktta följande 
turordningsregler. 
 Innan turordningen fastställs får en arbetsgivare med högst tio arbetstagare oavsett antal 
turordningskretsar undanta högst två arbetstagare som enligt arbetsgivarens bedömning är 
av särskild betydelse för den fortsatta verksamheten. Vid beräkning 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, fastställa 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 
turordning att arbetstagaren har tillräckliga kvalifikationer för det fortsatta arbetet. 
 
 
Kollektivavtal mellan Kommunalarbetareförbundet och Kommunförbundet, AB 01  
 
Kollektivavtalet föreskriver att följande avvikelser från 22 § LAS skall  gälla i dess ställe. 
 
§ 14 
 
Mom. 6 
Förekommer i olika arbetstagarorganisationers lönekollektivavtal eller i olika 
lönekollektivavtal med en och samma arbetstagarorganisation anställningar, för vilka gäller 
samma yrkesbeteckning/tjänstebenämning, ska för sådana anställningar inom samma 
förvaltningsområde gälla gemensam turordning vid uppsägning och företräde till 
återanställning. 
 
Vi ser här att avvikelser endast gjorts från 22 § tredje stycket LAS angående uppdelning av 
tuordningskretsar. Enligt lag går man i första hand efter kollektivavtalstillhörighet medan 
detta avtal utgår ifrån yrkesbeteckning/tjänstebenämning, vid uppdelningen.  
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Kollektivavtal mellan ST och Statens arbetsgivarverk, TurA-S 
 
Kollektivavtalet föreskriver att följande avvikelser från 22 § LAS skall  gälla i dess ställe. 
 
3 § 
Istället för det som föreskrivs I 22 § tredje stycket Lagen (1982:80) om anställningsskydd 
(LAS) gäller att turordning vid uppsägning skall omfatta arbetstagare med i huvudsak 
jämförbara arbetsuppgifter hos myndigheten på den ort där arbetsbristen finns. 
 
Vi kan se skillnad mellan lag och kollektivavtalet. Enligt lagen indelas turordningskretsarna 
efter kollektivavtalsområde medan TurA-S indelar turordningskretsarna efter i huvudsak 
jämförbara arbetsuppgifter hos arbetstagarna.   
 
4 § 
Om en del av en myndighet förs över till en annan statlig myndighet på samma ort eller i dess 
närhet och alla berörda arbetstagare förutsätts bli erbjudna anställning hos den nya 
myndigheten, skall turordningen begränsas till den del av myndigheten som förs över. Det 
samma gäller när en del av en myndighet förs över till en annan huvudman på samma ort 
eller i dess närhet och alla berörda arbetstagare förutsätts bli erbjudna anställning hos den 
nya huvudmannen.  
 Om en arbetstagare som avses i första stycket inte erbjuds någon anställning hos den nya 
myndigheten eller huvudmannen, skall istället för första stycket annars gällande regler om 
turordning tillämpas på honom. 
 
5 § 
Arbetsgivaren och berörda lokala arbetstagarorganisationer får träffa kollektivavtal om att 
turordningen vid uppsägning istället skall omfatta arbetstagare med det i huvudsak 
jämförbara arbetsuppgifter vid  
 
1. en del av myndigheten på en viss ort,  
2. delar av myndigheten på mer än en ort eller  
3. myndigheten i dess helhet. 
 
Lagen säger att, om arbetstagarorganisationen begär att turordningskretsarna skall sträcka sig 
över samtliga enheter på orten, måste arbetsgivarorganisationen tillmötesgå kravet. TurA-S 
har utvecklat denna bestämmelse genom att ge den lokala organisationen befogenhet att 
förhandla om turordningskretsarnas räckvidd. 
 
6 § 
Enas en myndighet och berörda lokala arbetstagarorganisationer om att turordning vid 
uppsägning bör omfatta arbetstagare med i huvudsak jämförbara arbetsuppgifter vid mer än 
en statlig myndighet på en viss ort eller vid mer än en statlig myndighet på mer än en ort och 
anser även den eller de andra myndigheterna och berörda lokala arbetstagarorganisationer 
hos dem att en sådan ordning är lämplig, skall frågan lämnas över till SAV för förhandling 
med berörda huvudorganisationer om kollektivavtal om sådan ordning.  
 Om enighet inte uppnås enligt första stycket skall förhandling i frågan ske mellan SAV 
och berörda huvudorganisationer, om SAV eller en huvudorganisation begär det. 
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Enligt TurA-S skall frågan om turordningskretsarnas räckvidd, efter förhandlig och enighet på 
lokal nivå, lämnas över till SAV för förhandling med berörda huvudorganisationerna för 
fastställelse av bestämmelsen i kollektivavtalet. Detta nämns inte i lagen. 
 
 
Kollektivavtal mellan Handelsarbetsgivarna och Handelsanställdas förbund 
 
Kollektivavtalet föreskriver att följande avvikelser från 22 § LAS skall gälla i dess ställe. 
 
§ 3 
 
Mom 7 
Enligt lagen om anställningsskydd bestäms vid arbetsbrist turordning vid uppsägning med 
utgångspunkt från arbetstagarens anställningstid hos arbetsgivaren. Arbetsgivaren och den 
lokala fackliga organisationen kan komma överens om att även ta hänsyn till andra faktorer 
när man fastställer turordning vid uppsägning på grund av arbetsbrist eller företrädesrätt till 
åter anställning. 
 
Detta moment konstaterar endast vad lagen säger och vi förutsätter därmed att avtalet 
tillämpar de lagstadgade reglerna angående turordning. 
 
 
Kollektivavtal mellan bankinstitutets arbetsgivarorganisation, BAO och 
Jusek/Civilekonomernas Riksförbund/Civilingenjörsförbundet, CF 
 
Kollektivavtalet föreskriver att följande avvikelser från 22 § LAS skall gälla i dess ställe. 
 
1. Turordningsregler vid uppsägning på grund av arbetsbrist  
 
Särskild turordning gäller för detta avtalsområde. 
 
Banken och Jusek/Civilekonomerna/CFs lokala organ förutsätts vid personalnedskärning 
utifrån bankens bemanningsbehov och arbetstagarens anställningstid träffa överenskommelse 
om turordning vid uppsägning. 
 
Avsteg från lagen om anställningsskydd om detta kollektivavtals regler för turordning och 
företrädesrätt till återanställning kan ske genom överenskommelse mellan banken och Banken 
och Jusek/Civilekonomerna/CFs lokala organ. De lokala parterna har därvid ett gemensamt 
ansvar för att den arbetsstyrka som sammansätts gör det möjligt för företaget att uppnå ökad 
produktivitet, lönsamhet och konkurrenskraft. 
 
Bedömningen av tillräckliga kvalifikationer skall ha som utgångspunkt bankens behov av 
kompetens som är nödvändig för verksamheten. Berörd arbetstagare skall anses ha de 
tillräckliga kvalifikationer som krävs endast om bankens verksamhet och behov på kort och 
lång sikt kan tillgodoses. 
 
Arbetstagarens kvalifikationer skall bedömas i vid mening därvid särskild vikt skall ställas på 
såväl utbildning och yrkeskunnighet som personlig lämplighet. 
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Till skillnad från lagen lägger detta kollektivavtal större vikt vid arbetsgivarens behov, medan 
lagen värnar mer om de anställdas intressen. I kollektivavtalet läggs stor vikt vid begreppet 
tillräckliga kvalifikationer. Detta begrepp konkretiseras genom avtalet. 
 
Avtal om allmänna anställningsvillkor för anställd inom massa- och pappersindustrin. 
(Avtalet är tecknat mellan Skogsindustrierna, Pappers, SIF, Ledarna och CF) 
 
Mom 10 De lokala parterna skall vid aktualiserade personalinskränkningar värdera 

företagets krav och behov i bemanningshänseende. Om dessa behov inte kan 
tillgodoses med tillämpning av lag skall fastställandet av turordning ske med 
avsteg från lagens bestämmelse. 

 
 De lokala parterna skall därvid göra ett urval av de anställda som skall sägas 

upp så att företagets behov av kompetens särskilt beaktas liksom företagets 
möjligheter att bedriva konkurrenskraftig verksamhet och därmed bereda 
fortsatt anställning. 

 
 Det förutsätter att de lokala parterna, på endera parternas begäran, träffar 

överenskommelse om fastställande av turordning vid uppsägning med 
tillämpning av 22 § LAS och de avsteg från lagen som erfordras. 

 
Detta moment ger parterna stor avtalsfrihet. Det säger att man i första hand skall följa lagen 
men fungerar inte det, så är det tillåtet att göra avsteg därifrån. Detta avtal lägger fokus på 
företagets krav och behov i bemanningshänseende. Kan inte dessa behov och krav tillgodoses 
genom LAS, skall avsteg ske från bestämmelsen. I avtalets andra stycke talas det om 
företagets behov av kompetens. Till skillnad från lagen har detta avtal valt att ta upp  
ytterligare en variabel förutom anställningstid och ålder. 
 
 Det åligger de lokala parterna att på begäran föra förhandlingar som sägs i 

föregående stycken liksom skriftligen bekräfta träffade överenskommelse i 
enlighet med ovan angivna riktlinjer. 

 
 Det förutsätter att arbetsgivaren inför behandlingen av frågorna som berörs i 

denna text tillhandahålla den lokala respektive den centrala avtalsparten 
relevant faktaunderlag. 

 
 Anmärkningar 

1) Utan lokala eller centrala överenskommelse enligt ovan kan uppsägning på 
grund av arbetsbrist respektive återanställning prövas enligt lag med 
iakttagande av förhandlingsordningen. 

2) Parterna noterar att enligt Samverkansavtalet skall ”arbete med 
kompetensutveckling ske kontinuerligt där varje chef ansvarar för sina 
medarbetare och deras individuella kompetensutveckling”. Häri ligger ett 
åtagande att se till att de anställda bereds möjligheter att vidmakthålla sin 
konkurrenskraft inom företaget. 

 
Enligt Omställningsavtalet har arbetsgivaren att fortlöpande avsätta ekonomiska 
medel till bl a clearingverksamhet att användas i samband med 
driftsinskränkningar. Parterna utgår ifrån att arbetsgivaren på annat sätt skall 
underlätta för anställda inom Pappers avtalsområde som riskerar uppsägning 
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att erhålla motsvarande utbildning/kompetensutveckling så länge Pappers inte 
anslutits till Omställningsavtalet.    

 
Företrädesrätt 
 
25 § Arbetstagare som har sagts upp på grund av arbetsbrist har företrädesrätt till 
återanställning i den verksamhet där det tidigare har varit sysselsatta. Detsamma gäller 
arbetstagare som har anställts för begränsad tid enligt 5 eller 5 a § och som på grund av 
arbetsbrist inte har fått fortsatt anställning. En förutsättning för företrädesrätt är dock att 
arbetstagare har varit anställd hos arbetsgivaren sammanlagt mer än tolv månader under de 
senaste tre åren eller, när det gäller företrädesrätt till ny säsongsanställning för en tidigare 
säsongsanställd arbetstagare, sex månader under de senaste två åren och att arbetstagaren 
har tillräckliga kvalifikationer för den nya anställningen. 
 En arbetstagare kan inte göra gällande sin företrädesrätt till återanställning, om en 
återanställning skulle strida mot 5 § första stycket 3 eller 5 a §.  
 Företrädesrätten gäller från den tidpunkt då uppsägning skedde eller besked lämnades 
eller skulle ha lämnats enligt 15 § första stycket och därefter till dess nio månader har 
förflutit från den dag då anställningen upphörde. Vid säsongsanställning gäller 
företrädesrätten istället från tidpunkten då besked lämnades eller skulle ha lämnas enligt 15 § 
andra stycket och därefter till dess nio månader har förflutit från den nya säsongens början. 
Har under de nu nämnda tidsperioderna företaget, verksamheten eller en del av verksamheten 
övergått till en ny arbetsgivare genom en sådan övergång som omfattas av 6 b §, gäller 
företrädesrätten mot den nya arbetsgivaren. Företrädesrätten gäller även i de fall att den 
tidigare arbetsgivaren försatts i konkurs. 
 Om arbetsgivaren har flera driftsenheter eller om det i arbetsgivarens verksamhet finns 
olika kollektivavtalsområden, gäller företrädesrätten anställning inom den enhet och det 
avtalsområde där arbetstagaren var sysselsatt när den tidigare anställningen upphörde. 
Finns det i ett sådant fall flera driftsenheter på samma ort, skall inom en 
arbetstagareorganisations avtalsområde företrädesrätten gälla arbetsgivarens samtliga 
enheter på orten, om organisationen begär det senast vi förhandlingar enligt 32 §. 
 
 
Kollektivavtal mellan Kommunalarbetareförbundet och Kommunförbundet, AB 01  
 
§ 14 
 
Mom. 3 
Företrädesrätt till återanställning gäller inte vikariat, som vid vikariatets början bedöms vara 
högst 14 kalenderdagar. 
 
Lagen förespråkar att företrädesrätten skall omfatta vikarier som på grund av arbetsbrist inte 
fått fortsatt anställning, medan det i kollektivavtalet har begränsat företrädesrätten till 
återanställning då vikariatet är högst 14 kalenderdagar. I övrigt gäller företrädesrätten enligt 
LAS, angående vikariat. 
 
Mom. 4 
Företrädesrätt till återanställning gäller inte arbete, som behöver disponeras för omplacering 
eller tas i anspråk enligt § 4 mom. 1 b). 
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Mom. 5  
Arbetstagare som har företrädesrätt till återanställning enlig 25 § LAS har inte rätt att lämna 
den tidigare anställningen innan denna upphört, om inte arbetsgivaren och arbetstagaren 
enas om annat. Är den erbjudna anställningen en tillsvidareanställning, bör ett sådant 
medgivande lämnas om det kan ske utan olägenhet.  
 
Mom. 7 
För att bevara sin företrädesrätt till återanställning enligt LAS eller detta avtal ska 
arbetstagare senast inom en månad efter det att anställningen upphört skriftligen anmäla 
anspråk på företrädesrätt. 
 
Lagtexten tar inte upp några krav som ställs på arbetstagaren för att behålla företrädesrätten, 
vilket dock görs i AB 01. För att arbetstagaren skall få behålla sin företrädesrätt, måste denne 
inom en månad skriftligen göra anspråk på rätten.    
 
Mom. 8 
Arbetsgivare och arbetstagarorganisation får träffa kollektivavtal om avvikelse från denna 
paragraf. Vid upprättande av sådant kollektivavtal ska vid tillämpning av 21 och 25 §§ LAS 
eftersträvas att utsträcka räckvidden för turordning och företrädesrätt så långt som det är 
praktiskt möjligt. Företrädesberättigad arbetstagares önskemål om anställning även utanför 
avtalets räckvidd ska i möjligaste mån beaktas. Om överenskommelse inte träffas avses med 
”verksamhet” styrelses eller nämnds förvaltningsområde. 
 
Anmärkning: Vid bedömning av vad som är praktiskt möjligt från tillämpningssynpunkt ska 
hänsyn bl.a. tas till om det på grund av antalet anställda eller områdets geografiska 
utsträckning finns uppenbara svårigheter att tillämpa gemensam turordning vid uppsägning 
och gemensam företrädesrätt till återanställning eller om kommunen på grund av 
arbetsuppgifternas servicekaraktär måste indela verksamheten i distrikt med hänsyn till 
allmänhetens sevicebehov. 
 
AB 01 har indelat arbetstagarna i turordningskretsar även vid företräde tillbaka i 
anställningen. Kollektivavtalet ger arbetsgivare och arbetstagarorganisationer relativt fria 
tyglar vad gäller indelningen av arbetstagare i turodningskretsar. De skall däremot ta lagen i 
beaktande så långt det är möjligt, och så länge det är praktiskt möjligt ta med den anställdes 
önskemål i sin bedömning.  
 
 
Kollektivavtal mellan ST och Statens arbetsgivarverk, TurA-S 
 
7 §. Istället för det som föreskrivs i 25 § tredje stycket LAS gäller att turordning vid 
företrädesrätt till återanställning skall omfatta arbetstagare hos myndigheten.  
 
8 §. Arbetsgivaren och berörda lokala arbetstagarorganisationer får träffa kollektivavtal om 
att turordningen vid företrädesrätt vid återanställning i stället skall omfatta arbetstagare vid 
enbart någon eller några delar av myndigheten.  
 Vid förhandling om ett sådant kollektivavtal får arbetsgivaren biträda förslag om 
uppdelning i flera turordningsområden endast om SAV eller en myndighet som 
arbetsgivarverket bestämmer medger det. 
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TurA-S anger att det är möjligt för arbetsgivare och lokal arbetstagarorganisation att indela 
arbetstagarna i turordningskretsar även inom företrädesrätten. Dessa avtal måste dock få 
gehör från SAV eller liknande myndighet. Det räcker inte att arbetsgivaren godkänner avtalet. 
9 §. Enas en myndighet och berörda lokala arbetstagarorganisationer om att turordning vid 
företrädesrätt till återanställning bör omfatta även arbetstagare hos en annan statlig 
myndighet och anser även den andra myndigheten och berörda lokala 
arbetstagarorganisationer hos denna att en sådan ordning är lämplig, skall frågan lämnas 
över till SAV för förhandling med berörda huvudorganisationer om kollektivavtal om en 
sådan ordning. 
 Om enighet inte uppnås enligt första stycket skall förhandling i frågan ske mellan SAV 
och berörda huvudorganisationer, om SAV eller huvudorganisation begär det. 
 
 
Kollektivavtal mellan Handelsarbetsgivarna och Handelsanställdas förbund 
 
§ 3 
 
Mom 7 
Enligt lagen om anställningsskydd bestäms vid arbetsbrist turordning vid uppsägning med 
utgångspunkt från arbetstagarens anställningstid hos arbetsgivaren. Arbetsgivaren och den 
lokala fackliga organisationen kan komma överens om att även ta hänsyn till andra faktorer 
när man fastställer turordning vid uppsägning på grund av arbetsbrist eller företrädesrätt till 
åter anställning. 
 
25 § LAS nämner ingenting om hur företrädesrätten skall turordnas, vilket däremot har 
skrivits in kollektivavtalet. Avtalet säger att det i första hand skall tas hänsyn till 
arbetstagarens anställningstid, om det inte har avtalats om andra faktorer mellan arbetsgivaren 
och den lokala arbetstagarorganisationen. 
 
 
Kollektivavtal mellan bankinstitutets arbetsgivarorganisation, BAO och 
Jusek/Civilekonomernas Riksförbund/Civilingenjörsförbundet, CF 
 
2. Företrädesrätt till ny anställning 
Anställd som blivit uppsagd på grund av arbetsbrist har företrädesrätt till ny anställning då 
behov av arbetskraft inom banken uppstår. Denna rätt upphör sedan nio månader förflutit 
från det vederbörandes anställning i banken upphörde. För att en sådan företrädesrätt skall 
kunna gälla skall följande förutsättningar föreligga: 
 
Anställning i banken skall ha varat sammanhängande minst ett år. 
 
LAS nämner ingenting om villkor angående anställningstid för tillsvidaranställda, detta är 
något man valt att skriva in i kollektivavtalet.  
 
Vid visstidsanställning som upphört på grund av arbetsbrist gäller - förutom övriga 
förutsättningar i detta mom - företrädesrätt till ny visstidsanställning om den tidigare 
anställningstiden uppgår till sammanlagt mer än 18 månader under de senaste tre åren. 
Företrädesrätt i dessa fall gäller dock ej vid visstidsanställningar som avses pågå högst en 
månad. 
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LAS anger att anställningen måste ha varat i minst 12 månader för att företrädesrätten skall 
kunna göras gällande. Det som skiljer  kollektivavtalet från lagen är, att man i avtalet valt att 
förlänga anställningstiden till 18 månader istället för 12 månader. I både lag och 
kollektivavtal måste anställningen ha varat under en period av tre år. I och med denna 
förlängning av anställningstiden, har kollektivavtalet strängare regler för företrädesrätten än 
vad lagen föreskriver. 
 
Arbetstagaren skall ha kvalifikationer och lämplighet för den tjänst som skall besättas. 
Bedömningen av kvalifikationer skall ha som utgångspunkt bankens behov av kompetens som 
är nödvändig för verksamheten. Berörd arbetstagare skall anses ha de kvalifikationer som 
krävs endast om bankens verksamhet och behov på kort och lång sikt kan tillgodoses. 
 
I lagen talas det om tillräckliga kvalifikationer, och även kollektivavtalet lägger stor vikt vid 
lämpligheten för den nya tjänsten. För att bedöma tillräckliga kvalifikationer och lämplighet, 
sätts bankens behov i centrum, både på kort och lång sikt. Lagen lägger ingen vikt vid 
begreppet tillräckliga kvalifikationer eller vid vem som skall bedöma om arbetstagaren 
besitter dessa kvalifikationer.  
 
Företrädesrätten till ny anställning gäller, om ej annat lokalt överenskommits, endast 
bankens kontor på den ort där vederbörande var placerad vid anställningens upphörande. 
 
Här föreskriver kollektivavtalet och lagen samma sak, nämligen att företrädesrätten skall gälla 
på den driftsenheten som den anställda var sysselsatt före arbetsbristen.  
 
Önskar någon företrädesrätt till återanställning måste vederbörande göra anmälan härom till 
banken. 
 
Det föreskrivs inte i LAS att den anställde måste göra gällande sin företrädesrätt genom att 
underrätta arbetsgivaren om detta. I kollektivavtalet står det inskriver att den anställde måste 
anmäla sin företrädesrätt till banken. Det sägs däremot inte på vilket sätt anmälan måste ha 
inkommit. 
 
Erbjuder banken ny anställning bör vederbörande tillträda tjänsten inom en månad. Avvisas 
erbjudande om anställning som skäligen borde ha godtagits är företrädesrätten förfallen. 
 
I kollektivavtalet har man valt att göra ett tillägg till lagen genom att skriva in en senast 
tillträdespunkt, som säger att den anställde måste tillträda den nya tjänsten inom en månad, 
för att företrädesrätten inte skall gå förlorad. Detta stadgas inte LAS. 
 
Avser banken anställa en arbetstagare när någon annan har företrädesrätt till ny anställning 
eller om fråga uppkommer vem av flera företrädesberättigade som skall få anställning, skall 
banken förhandla med Jusek/Civilekonomerna/CFs lokala organ. 
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Avtal om allmänna anställningsvillkor för anställd inom massa- och pappersindustrin. 
(Avtalet är tecknat mellan Skogsindustrierna, Pappers, SIF, Ledarna och CF) 
 
Mom. 10 

De lokala parterna kan också med avvikelse från bestämmelserna i 25-27 §§ 
LAS komma överens om turordning vid återanställning. Därvid skall de ovan 
nämnda kriterierna gälla.182 

 
Kollektivavtalet tar till skillnad från lagen upp, att parterna får komma överens om en 
turordning vid återanställning. Detta nämns inte i lagen. Skall parterna avtala om turordningen 
för återanställning, gäller samma kriterier som för företrädesrätten, det vill säga att företagets 
behov och krav på kompetens skall vara avgörande. LAS nämner inte något  
om företagets behov och krav på kompetens. 
 
 
 

 
182 Se ovan, 10.1.5 
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Intervjuer 
 
Handelsanställdas förbund 
 

1. Hur vanligt är det, inom ert avtalsområde, med avvikelser från lag i kollektivavtal 
gällande turordningsregler och företrädesrätten? (om detta har skett, ge gärna 
exempel) 

 
Det är vanligt förekommande med avvikelser från kollektivavtal. Vanligast är att den 
anställde själv vill sluta på grund av olika skäl. Det vanligaste skälet är ålder, den anställde 
är inte sjuk så den kan få sjukkassa, men har jobbat nog länge nog. Andra orsaker är att den 
anställde har tänkt börja studera och byta bana eller att den anställde har tänkt flytta. De 
anställda ställer krav på facket om att få sluta. Det är ovanligt att man gör avsteg som beror 
på kompetens. Oftast kan vi föra bevis mot arbetsgivaren att den anställde har tillräcklig 
kompetens. Det är väldigt ovanligt att det tas hänsyn till kompetens. Ett exempel när man tar 
hänsyn till kompetens är om det skall sägas upp folk i en chark. Styckmästaren erfordrar en 
utbildning, därför blir inte han uppsagd även om han var sist anställd. Annars klarar charken 
inte av att driva sin verksamhet.  
 
Jag har inte varit med om man på 20 år haft någon förhandling där en anställd fått sluta på 
grund av att denne inte varit tillräckligt serviceminded. 
 

2. Vilka variabler använder ni er av vid uppsägning på grund av arbetsbrist, exempelvis 
anställningstid, kompetens mm? 

 
Anställningstid och ålder är de viktigaste variablerna, och i vissa fall även kompetens. 
 

3. Hur fastställs de olika variablerna? 
 
De som anställs har redan från början rätt kompetens. Därför blir det inga diskussioner med 
arbetsgivarna om detta. 

 
4. Förekommer inom ert avtalsområde tvister om att en arbetstagare har tillräckliga 

kvalifikationer för att beredas fortsatt arbete genom omplacering (22 § 4 st LAS)?  
 
Nej, inte ofta. Jag kan inte komma på något fall. Eftersom det oftast är rotation på 
arbetsplatserna så har alla tillräckliga kvalifikationer. 
 

5. Hur tolkar ni begreppet tillräckliga kvalifikationer? Vilka variabler är viktigast för er 
vid omplacering?  

 
Den anställde skall klara av de jobb som finns kvar och som skall utföras. I vissa fall krävs det 
en upplärningstid på mellan 3-6 månader. Det har blivit en försämrad lagstiftning i och med 
regeln angående arbetsgivare med mindre än tio anställda som kan undanta två personer. I 
dessa fall har det uppkommit komplikationer, där facket fått anpassa sig efter arbetsgivaren 
önskemål. I dessa fall fungerar inte turordningen. Det uppstår däremot sällan tvister mellan 
arbetsgivare och facket om detta. 
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6. Är det vanligt att arbetsgivare försöker avtala om begreppet? 
 
Ja, det är vanligt att arbetsgivaren försöker avtala om begreppet, men turordningen följs om 
det inte är så att en anställd själv vill sluta. I dessa fall  brukar arbetsgivaren gå med på att 
den anställde får sluta eftersom det inte gagnar företaget att ha kvar en anställd som inte är 
motiverad att arbeta.  
 
Det är vanligt att arbetsgivaren försöker åberopa tillräckliga kvalifikationer vid uppsägning, 
men oftast när vi har talat med vederbörande, kommer man fram till att kompetensen inte 
skiljer sig så mycket åt mellan de anställda. Eftersom det handlar om butiksanställda, har de 
oftast inte någon specifik utbildning och de har för det mesta roterande arbetsuppgifter. 
Arbetsgivaren vill ibland ta in de personliga egenskaperna i bedömningen, men det säger inte 
lagen att man skall ta hänsyn till. 
 

7. Hur lång upplärningstid anser ni vara rimlig vid omplacering? 
 
Lagen föreskriver upp till 6 månader, men vi anser att 3-6 månader är rimligt. Saknar den 
anställde något efter de tre månaderna kan denne gå med någon kunnig under ett par 
månader för att lära sig av den.   
 

8. I 3 § mom. 7 talar ni om att arbetsgivare och den lokala fackliga organisationen kan 
avtala om andra faktorer än anställningstid vid uppsägning. Vad kan det vara för 
faktorer? Ge gärna exempel på när sådana faktorer har tillämpats. 

 
Ålder och den anställdes egen vilja. I Piteå har man exempelvis haft friår, där de anställda 
inte vill komma tillbaka efter friåret. I dessa fall har man valt att sätta dessa först i 
turordningen om det skulle råda arbetsbrist när de skall komma tillbaka. Det kan vara tungt 
att komma tillbaka efter ett friår om man är över 60 år. Många skiftar ofta jobb inom 
handeln, det är sällan någon jobbar hela livet inom butik. 
 

9. Hur stor del av de anställda är fackligtorganiserade? 
 
I norr är ca 90-95 % medlemmar, medan i Stockholm är det kanske bara 50-60 %. Vi jobbar 
hårt på att värva medlemmar. 
 

10. Vad beror det på att ni inte har några större avvikelser från lag i ert kollektivavtal? 
 
Vi anser att lagen är ganska bra, därför håller vi på lagen. Vi är därför konservativa förutom 
när det gäller arbetsgivaren som vill göra undantag för två anställda om han har under tio 
anställda. Det är nog vanligare med avvikelser inom tjänstemannasektorn. Lagen har ett 
extra skydd för äldre anställda och det tycker vi är rimligt. Vi ser inga större behov av att 
ändra på lagen. 
 
 
Handelsarbetsgivarna 
 
(Dessa svar är Magnus Lindströms egna åsikter och erfarenheter, och således inte något 
generellt som gäller för Handelsarbetsgivarna) 
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1. Hur vanligt är det, inom ert avtalsområde, med avvikelser från lag i kollektivavtal 
gällande turordningsregler och företrädesrätten? (om detta har skett, ge gärna 
exempel) 

 
Det förekommer ofta att arbetsgivare lämnar önskemål om inskränkningar men det är inte så 
ofta dessa går igenom. Det är lättare att få igenom på tjänstemannasidan än vad det är på 
arbetarsidan.  
 

2. Vilka variabler använder ni er av vid uppsägning på grund av arbetsbrist, exempelvis 
anställningstid, kompetens mm? 

 
Vi utgår från anställningstiden, det är turordningslistan som är utgångspunkten. I andra hand 
ser vi till arbetstagarens kvalifikationer.  
 

3. Hur fastställs de olika variablerna? 
 
De olika variablerna argumenteras fram på förhandlingar. 
 

4. Förekommer inom ert avtalsområde tvister om att en arbetstagare har tillräckliga 
kvalifikationer för att beredas fortsatt arbete genom omplacering (22 § 4 st LAS)?  

 
Det förekommer. 
 

5. Hur tolkar ni begreppet tillräckliga kvalifikationer? Vilka variabler är viktigast för er 
vid omplacering?  

 
Det finns inga klara besked att ge på den frågan, det uppkommer alltid en diskussion. 
 

6. Är det vanligt att arbetsgivare försöker avtala om begreppet? 
 
Nej, det går inte att avtala om. 
 

7. Hur lång upplärningstid anser ni vara rimlig vid omplacering? 
 
6 månader.  
 
 
ST 
 

1. Hur vanligt är det, inom ert avtalsområde, med avvikelser från lag i kollektivavtal 
gällande turordningsregler och företrädesrätten? (om detta har skett, ge gärna 
exempel) 

 
Turordningsavtalet TurA-S är en avvikelse från lag och, det används i princip som det ser ut, 
men avtalet ger även en möjlighet att teckna lokala avtal, men det är väldigt ovanligt. 
Ytterligare möjligheter att göra avvikelser utnyttjas väldigt sällan, men det har förekommit. 
Problemet med TurA-S, är att det blir väldigt många turordningar med indelningsgrunden ”i 
huvudsak jämförbara arbetsuppgifter”, och att göra ytterligare justeringar finns det sällan 
något behov av. Fackligt är det svårt att lokalt få medlemmarna att gå med på detta, eftersom 
det handlar om att byta personer mot varandra. Om det nu finns en arbetsbrist och 
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arbetstagare skall sägas upp enligt turordningen, så handlar det i själva verket om att byta 
individer. Det finns en möjlighet enligt TurA-S att lägga ihop myndigheter på mer än en ort 
och det förekommer ibland, eftersom det ger lite större kretsar. Denna typ av avsteg har 
gjorts men det är väldigt sällan.   
 

2. Vilka variabler använder ni er av vid uppsägning på grund av arbetsbrist, exempelvis 
anställningstid, kompetens mm? 

 
Det jag tar upp nu gäller enbart det statliga området där TurA-S gäller. De variabler vi 
använder oss av är statlig anställningstid. Det är inte samma sak som anställningstid hos 
arbetsgivaren, utan man får lägga ihop sin tid hos olika statliga myndigheter. Fackligt ses det 
som en stor fördel med TurA-S, att de som arbetat långt tid inom staten har förtur jämfört 
med dem som arbetat kortare tid, trots att man kanske varit anställd väldigt kort tid på den 
myndighet där arbetsbristen uppkommer. Vad gäller kompetensen så skall man enligt TurA-S 
ha tillräckliga kvalifikationer. Det blir mycket sällan diskussion kring detta eftersom 
indelningen sker efter ”i huvudsak jämförbara arbetsuppgifter”. Alla med samma kompetens 
hamnar i princip i samma turordning. På grund av detta talas det sällan om tillräckliga 
kvalifikationer. Det är mycket ovanligt att vi tar hänsyn till personliga egenskaper. 
 

3. Hur fastställs de olika variablerna? 
 
Kompetensen är den variabeln som kan vara problematisk att fastställa. Det är arbetsgivarna 
som i slutändan fastställer dessa, och det sker efter medbestämmandeförhandlingar, där man 
förhandlar om vilka personer som har de ”i huvudsak jämförbara arbetsuppgifterna”. Det 
sker här någon sorts kompetensurskiljning. Blir man oense, är det arbetsgivaren som 
bestämmer. Om vi anser att arbetsgivaren tar fel beslut, så kan vi gå in och tvista och hävda 
brott mot turordningsavtalet TurA-S. Många sådana tvister har uppstått. Anställningstiden är 
en annan variabel, som i princip aldrig innebär problem, utan problemen ligger i definitionen 
till ”i huvudsak jämförbara arbetsuppgifter” och begreppet ”tillräckliga kvalifikationer”.  
 

4. Förekommer inom ert avtalsområde tvister om att en arbetstagare har tillräckliga 
kvalifikationer för att beredas fortsatt arbete genom omplacering (22 § 4 st LAS)? 

 
När det gäller ”tillräckliga kvalifikationer” för omplacering, kan det förekomma tvister, fast 
det är sällan som de går till domstol. Det löser sig ofta på vägen.  
 

5. Hur tolkar ni begreppet tillräckliga kvalifikationer? Vilka variabler är viktigast för er 
vid omplacering?  

 
Vi brukar säga att det innebär att man skall ha de kvalifikationer för tjänsten som brukar 
krävas vid nyrekrytering på tjänsten. Arbetsgivaren har ju inte rätt att ta den bästa, utan det 
gäller ju att ha tillräckliga kvalifikationer. Vi brukar försöka hävda att om personen har de 
grundläggande kvalifikationer som normalt krävs vid nyrekrytering på en sådan tjänst, så är 
det de egenskaperna som skall vara avgörande. Det är så vi vill att det skall fungera, men det 
inte riktigt så det fungerar i praktiken, eftersom arbetsgivarna inte ser det på samma sätt som 
facket. 
 

6. Är det vanligt att arbetsgivare försöker avtala om begreppet? 
 
Nej, det förekommer i princip inte. 
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7. Hur lång upplärningstid anser ni vara rimlig vid omplacering?  
 
Vi brukar använda oss av ”en normal introduktion” Det finns de som hävdar att man skall 
kunna ha en upplärningstid på upp mot sex månader, men det är inte riktigt prövat. En 
”normal introduktion” bör ligga på sex månader eller kortare, längre än så kan vi inte hävda 
är ” normal introduktion”.   
 

8. Vad menar ni med begreppet ”i huvudsak jämförbara arbetsuppgifter” i 3 § TurA-S? 
 Skiljer sig er syn på begreppet i förhållande till Arbetsdomstolens tolkning? 
 
Vi accepterar AD:s tolkning av begreppet. Det har förekommit att det uppstår tvister om detta 
och det framkommer i domar från AD att det är den paragrafen i TurA-S som är tvistig. 
Arbetsgivarna försöker ju ofta få turordningskretsarna så små som möjligt, för att på det 
sättet kunna styra vilka som blir uppsagda, medan vi från fackligt håll istället försöker få 
turordningskretsarna så breda som möjligt för att få ett bättre genomslag för den 
grundläggande principen i LAS, som innebär att anställningstiden skall vara det avgörande 
för vilka som skall gå. Synen på begreppet skiljer sig inte från vad AD säger, däremot skiljer 
sig arbetsgivarens syn ofta från vår syn. Vi har nu för närvarande ett mål om detta som ligger 
i AD, med huvudförhandling någon gång i höst, om inte förlikning sker. Det gäller hur 
turordning skett i en tingsrätt. 

 
9. Den tolkningen av ”i huvudsak jämförbara arbetsuppgifter” AD har gjort, var det den 

tolkningen ni tänkt Er från början? 
 

Problemet med texten i TurA-S är att den är tagen från en gammal lagstiftning. 
Förhandlingsrätt på staten har inte funnits i så många år, utan tidigare var allt som gällde 
statliga tjänstemän lagreglerat. På 1970-talet tyckte fler att samma regler som gällde den 
privata sidan, även skulle gälla staten och då började man skriva in villkoren i kollektivavtal 
istället för att ha den i lag. Begreppet ”i huvudsak jämförbara arbetsuppgifter” kommer 
ursprungligen från gamla Statstjänstemannalagen. När den lagen upphörde fördes den över 
till en förordning som hette Turordningsförordningen. 1984 kom parterna överens om att ta 
bort förordningen och föra över det till ett kollektivavtal istället och då togs texten i princip 
rakt av från den tidigare förordningen. Det var ingen som gjorde någon djupare analys av 
begreppet ”i huvudsak jämförbara arbetsuppgifter” eftersom staten haft det i åratal utan 
några problem. Anledningen till att det tidigare inte funnits några problem med begreppet var 
att arbetstagare tidigare inte sades upp inom staten. Det började man med först kring 1988-
1990. Det var då problem dök upp om hur begreppet skulle tolkas. Den fackliga sidan har 
inte haft några närmare tankar kring varför begreppet ser ut som det gör, utan det är helt 
enkelt bara plagierat. Hade vi med den kunskap vi har i dag, fått skriva ett nytt avtal så hade 
vi inte skrivit in det begreppet. Vi från ST:s sida tycker att det skulle vara bättre att gå på det 
begreppet som finns i LAS. Vi har ganska negativa erfarenheter av begreppet ”i huvudsak 
jämförbara arbetsuppgifter”. Det går inte att säga upp avtalet ensidigt från ST:s sida, 
eftersom de statliga reglerna är tecknade både med LO-förbundet SECO och de olika SACO 
förbunden som finns på staten. Det innebär att reglerna ändå skulle tillämpas, eftersom man 
ska tillämpa samma regler oavsett facklig tillhörighet man har. Förutsättningarna för att 
kunna säga upp TurA-S är att alla samtliga fackliga organisationer både TCO, LO och SACO 
vill detta, eller att arbetsgivaren vill det.  
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Statens arbetsgivarverk 
 

1. Hur vanligt är det, inom ert avtalsområde, med avvikelser från lag i kollektivavtal 
gällande turordningsregler och företrädesrätten? (om detta har skett, ge gärna 
exempel) 

 
Avtalet TurA-S som gäller just turordningsregler är tillämplig på alla statliga myndigheter 
och är en avvikelse i sig från lagen. TurA-S används istället för lagen och det är den som 
tillämpas vid uppsägningar på grund av arbetsbrist. 
 

2. Vilka variabler använder ni er av vid uppsägning på grund av arbetsbrist, exempelvis 
anställningstid, kompetens mm? 

 
Enligt TurA-S-avtalet så går vi på anställningstid. TurA-S ger en rätt att göra 
turordningskretsen lite snävare än vad lagen gör, det vill säga inom det arbetsområde som 
arbetsbristen finns och den orten som det gäller. Sedan går vi på anställningstid som 
kriterium för att göra turordningarna. 
 

3. Hur fastställs de olika variablerna? 
 
Enligt TurA-S. 
 

4. Förekommer inom ert avtalsområde tvister om att en arbetstagare har tillräckliga 
kvalifikationer för att beredas fortsatt arbete genom omplacering (22 § 4 st LAS)? 

 
Det har inte förekommit någon tvist vad vi känner till. Däremot har det förekommit tvister om 
turordningen i sig. Då sker tvister i huvudsak angående avgränsningen mellan ”verksamheten 
och ort” som nämns tidigare. Här gäller då frågan om avgränsningen är för snäv, men det är 
inte vanligt med tvister angående detta.  
 

5. Hur tolkar ni begreppet tillräckliga kvalifikationer? Vilka variabler är viktigast för er 
vid omplacering?  

 
Tillräckliga kvalifikationer innebär att man skall kunna räkna med sex månaders 
inlärningstid för befattningen som är i fråga. Sen får man ta ställning till om det behövs sex 
månaders inlärningstid eller ej för den specifika befattningen. Vissa befattningar kräver 
utbildning, och i dessa fall räcker inte sex månaders inlärningstid. Kan personen med sex 
månaders inlärningstid klara arbetsuppgiften, då har den tillräckliga kvalifikationer. Krävs 
det något ytterligare, så har personen ej tillräckliga kvalifikationer. Utbildning och 
erfarenhet är de variablar som kan tänkas vara viktiga här. Personliga egenskaper vägs in på 
det sättet att man ser om sex månaders inlärningstid räcker, för det är naturligtvis 
personlighetsrelaterat. 
 

6. Är det vanligt att arbetsgivare försöker avtala om begreppet? 
 
Nej, det har jag aldrig hör talas om, utan det är en bedömningsfråga vid varje tillfälle. 
Arbetsgivarna har ofta önskan om vilken utbildning och erfarenhet en arbetstagare skall ha, 
och detta kan läggas till grund för diskussionen om begreppet.  
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7. Hur lång upplärningstid anser ni vara rimlig vid omplacering? 
 

Sex månader.   
 

8. Vad medar ni med begreppet ”i huvudsak jämförbara arbetsuppgifter” i 3 § TurA-S? 
 Skiljer sig er syn på begreppet i förhållande till Arbetsdomstolens tolkning? 
 
Jag är inte helt medveten om vad AD lägger i sin tolkning, men vi skall ha samma tolkning 
som arbetsdomstolen angående begreppet. I den mån det går skall anställningsavtalet tas i 
beaktande då ”i huvudsak jämförbara arbetsuppgifter” skall beredas. Det är svårt att svara 
entydigt, det beror på vad det är för arbetsuppgifter man haft. När vi råd till våra 
medlemmar, hänvisar vi till AD:s dom i frågan. Det som vi fått reda på från 
förvaltningsdomstolen det gäller även oss, men han kan inte i detalj redogöra för vad domen 
säger.  
 

 
Svenska Pappersindustriarbetareförbundet 
 

1. Hur vanligt är det, inom ert avtalsområde, med avvikelser från lag i kollektivavtal 
gällande turordningsregler och företrädesrätten? (om detta har skett, ge gärna 
exempel) 

 
Just nu finns det ett fall i Gävle-trakten som gått upp i AD, där man förbisett 
turordningsreglerna. Men det är ganska ovanligt överhuvudtaget inom Pappers 
avtalsområde. 
 

2. Vilka variabler använder ni er av vid uppsägning på grund av arbetsbrist, exempelvis 
anställningstid, kompetens mm? 

 
Vi använder endast anställningstid. 

 
3. Hur fastställs de olika variablerna? 

 
Vi använde endast variabeln anställningstid, men detta sker avdelningsvis. Ett exempel på 
detta kan nämnas en avdelning som drabbades av uppsägning på grund av arbetsbrist. Där 
fanns arbetstagare som varit anställda i mer an 17 år som tvingades gå, medan det samtidigt 
fanns avdelningar där många unga pojkar arbetade, vilka fick stanna på arbetsplatsen vid 
detta tillfälle, eftersom arbetsbristen just drabbade en enda avdelning. Detta kan betraktas 
som orättvist. 
 

4. Förekommer inom ert avtalsområde tvister om att en arbetstagare har tillräckliga 
kvalifikationer för att beredas fortsatt arbete genom omplacering (22 § 4 st LAS)? 

 
Det har aldrig förekommit så allvarliga tvister så det gått till central nivå. Någon gång har 
det förekommit diskussioner om omplaceringar på låg nivå. Omplaceringar är inte vanliga 
hos oss. Varje avdelning accepterar att de är en egen grupp och inte kan omplaceras till 
någon annan avdelning. 
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5. Hur tolkar ni begreppet tillräckliga kvalifikationer? Vilka variabler är viktigast för er 
vid omplacering?  

 
Tillräckliga kvalifikationer innebär att man skall klara av det arbete som man skall utföra. 
Det är väldigt olika om man är svetsare eller svarvare eller arbetar på driften. Jobbar man 
inom driften krävs det att du gått driftsutbildning och kraven är ganska höga.  
 
Från arbetsgivarens sida ses utbildning som en viktig variabel, medan vi från fackets sida 
anser att man ska ”platsa” i gänget och vara bra på att samarbeta. Vi tittar inte bara på 
utbildning, utan de personliga egenskaperna är än viktigare. 
 

6. Är det vanligt att arbetsgivare försöker avtala om begreppet? 
 
Det är bara vid nyanställning arbetsgivaren kan ställa krav, när de väl är anställda så har 
Pappers internutbildningar. Utbildningarna utvärderas varje år tillsammans med 
arbetsgivaren, och vi planerar gemensamt vilka utbildningar som ska genomföras. Det finns 
varje år pengar budgeterade till utbildningar. 
 

7. Hur lång upplärningstid anser ni vara rimlig vid omplacering? 
 
Detta är svårt att säga. Vi har ingen generell upplärningstid men minst sex månader anser vi 
att anställde skall  kunna kräva för att lära sig det nya arbetet. 
 

8. När vi läst ert kollektivavtal, har vi upptäckt att det inte nämns något om turordning 
och företrädesrätt, vad beror detta på? 

 
Det finns något som heter allmänna anställningsvillkor som vi har tillsammans med andra 
förbund (Svenska pappersindustri arbetarförbundet, Svenska industritjänstemannaförbundet 
och Svenska civilingenjörsförbundet med flera.). I denna överenskommelse finns alla 
anställningsvillkor och även turordningsreglerna.  
 

9. Varför har ni valt att placera dessa villkor i ett dokument för sig och inte i 
kollektivavtalet? 

 
Vi har valt att göra så eftersom kollektivavtal gäller varje fackförbund för sig. De allmänna 
anställningsvillkoren gäller för fackförbunden gemensamt. Detta fungerar i princip som ett 
komplement till kollektivavtalet. 
 
 
 Föreningen Sveriges skogsindustrier 
 

1. Hur vanligt är det, inom ert avtalsområde, med avvikelser från lag i kollektivavtal 
gällande turordningsregler och företrädesrätten? (om detta har skett, ge gärna 
exempel) 

 
Utifrån arbetsgivarperspektiv är avvikelser inte vanliga, men det kan ibland vara svårt att 
urskilja vad som är en avvikelse eller inte. Både frågor om bland annat tillräckliga 
kvalifikationer och inlärningstid kan innehålla avvikelser. På denna fråga kan facket tycka en 
helt annan sak eftersom de till exempel tolkar LAS och tillräckliga kvalifikationer på ett sätt 
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som skiljer sig lite grann från vårt sätt att tolka. Men vi upplever i alla fall inte att avvikelser 
sker i någon större omfattning. 
  

2. Vilka variabler använder ni er av vid uppsägning på grund av arbetsbrist, exempelvis 
anställningstid, kompetens mm? 

 
Vi utgår ifrån LAS, som säger att anställningstid i första hand skall behandlas. Detta kan inte 
alltid jämställas med begreppet ”sist in - först ut” eftersom det inom vår bransch är vanlig att 
arbetstagare exempelvis går från en koncern till en annan. Man har även efter fyllda 45 år, 
en extra bonusmånad för varje anställningsmånad, ända upp till sextio sådana. 
Anställningstiden bygger alltså på ett antal olika anställningstider som man har rätt att 
tillgodoräkna sig. Till slut kommer vi fram till en första sortering, där vi delar upp arbetare 
och tjänstemän i två olika turordningslistor. Här tittar vi då främst på anställningstiden, och 
sedan ser vi till kompetensen.  

 
3. Hur fastställs de olika variablerna? 

 
Det är arbetsgivaren som fastställer dessa efter medbestämmandeförhandlingar med 
påverkan av facket. 
 

4. Förekommer inom ert avtalsområde tvister om att en arbetstagare har tillräckliga 
kvalifikationer för att beredas fortsatt arbete genom omplacering (22 § 4 st LAS)? 

 
För närvarande är vi part i en tvist som ligger hos AD och det handlar om fallet i Korsnäs. 
Här föreligger en arbetsbristsituation för ett större antal anställda, som man har försökt lösa 
på lite olika sätt, till exempel genom avtalspensionering. Nu har man alltså kommit fram till 
ett antal personer som man inte kan hitta möjligheter för, och det är här begreppets innebör 
sätts på sin spets. I övrigt är det inte vanligt med tvister angående begreppet, det sker ca en 
gång vartannat år. Små tvister förekommer oftare lokalt men det är sällan dessa går till 
domstol.  
 

5. Hur tolkar ni begreppet tillräckliga kvalifikationer? Vilka variabler är viktigast för er 
vid omplacering?  

 
Kvalifikationer och kompetens mäter vi utifrån de krav som ursprungligen sätts på 
befattningen. Även utbildning, erfarenhet, utvecklingsbarhet och övriga krav som kan finnas 
inom verksamhetsområdet beaktas. Detta finns inte inskrivet i LAS.  
 

6. Är det vanligt att arbetsgivare försöker avtala om begreppet? 
 
Om man lägger betoningen på ”försöker” så förekommer det ibland. Det är inte vanligt, men 
en diskussion kring begreppet förekommer. Vi försöker alltid gemensamt komma överens för 
att bägge parter skall känna sig nöjda. 
 

7. Mom. 10, andra stycket säger att ”de lokala parterna skall därvid göra ett urval av de 
anställda som skall sägas upp så att företagets behov av kompetens särskilt beaktas 
liksom företagets möjligheter att bedriva konkurrenskraftig verksamhet och därmed 
bereda fortsatt anställning.”  Vad anser ni vara konkurrenskraftig verksamhet? 
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Det handlar om att vara så effektiv som möjligt. Personalen skall kunna användas så effektivt 
som möjligt. Man ska ju vara så utvecklingsbar och mångkunnig som möjligt. Här kommer 
även ens personliga egenskaper in. 
 

8. Vem är det som bedömer vad som anses vara konkurrenskraftig verksamhet och vad 
som är företagets behov? 

 
Det gör arbetsgivaren eftersom det är han som bedriver verksamheten. Allting sker ju 
naturligtvis i förhandlingar enligt MBL, men det är arbetsgivaren som gör denna bedömning i 
slutändan. 
 

9. Hur lång upplärningstid anser ni vara rimlig vid omplacering? 
 
Vi anser att 6 månader är en rimlig tid. Man skall dock ha klart för sig att små företag har 
mindre krav på sig medan stora företag har större krav på sig. På större företag kan 
upplärningstiden bli längre. 
 

10. I mom. 10, tredje stycket står det att ”Det förutsätter att de lokala parterna, på endera 
parternas begäran, träffar överenskommelse om fastställande av turordning vid 
uppsägning med tillämpning av 22 § LAS och de avsteg från lagen som erfordras.” 
Hur vanlig är det att parterna begär att få träffa överenskommelser om fastställande av 
turordningen? 

 
Det är mycket ovanligt. Man resonerar sig fram och hittar oftast lösningar på vägen. 
 
 
Bankinstitutets arbetsgivareorganisation 
 

1. Hur vanligt är det, inom ert avtalsområde, med avvikelser från lag i kollektivavtal 
gällande turordningsregler och företrädesrätten? (om detta har skett, ge gärna 
exempel) 

 
Ja, avvikelser från lag i kollektivavtal har skett. Vi har avvikelser från 
turordningsbestämmelserna som innebär att, om det förekommer arbetsbrist och det beslutas 
att arbetstagare skall sägas upp, skall man i första hand säga upp visstidsanställda och 
provanställda. Vi lämnar alltså här ålderskriteriet. Det spelar ingen roll hur länge visstids- 
och provanställda har varit anställda, de går alltid först. Vi har även ett kriterium som inte 
finns i lagen, och det är ett lämplighetskriterie. Detta är subjektivt och ger arbetsgivaren en 
större möjlighet att avvika från lagens turordningsregler. Avvikelserna får dock inte se ut hur 
som helst men mycket av detta är definierat i Jämställdhetslagen. Vi har haft exempel på en 
situation där det varit arbetsbrist på en säljbefattning, och den personen som stod i tur på 
denna tjänst inte ansågs var någon säljare utan en inbunden, icke säljande typ. I detta fall 
användes lämplighetskriteriet, men det krävs att arbetsgivaren tydligt kan visa på detta, för 
att han skall ha framgång med påståendet. Bevisbördan är hög. 
 
Vi har valt att decentralisera beslutsrätten till de lokala parterna. De är fria att träffa så 
kallade avtalsturlistor. Under bankkrisen som varade mellan 1991-1993, blev 10 000 
personer uppsagda från bankerna, och här var det mängder av turlistor som upprättades men 
nästan alla dessa var avtalsturlistor, vilket betyder att det fanns avvikelser i någon form. Det 
skall dock poängteras att det inte var några stora avvikelser. Det är främst anställningstiden 
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som påverkar hur listan skall se ut, och skall man göra avvikelser så krävs det en hel del av 
arbetsgivaren. Bankkrisen ledde följaktligen till att de flesta som blev uppsagda var unga.  
  

2. Vilka variabler använder ni er av vid uppsägning på grund av arbetsbrist, exempelvis 
anställningstid, kompetens mm? 

 
Anställningstiden är den viktigaste variabeln, därefter kommer kvalifikationerna och sen ser 
vi till lämpligheten. 
 

3. Hur fastställs de olika variablerna? 
 
Det är det lokala fackförbundet och banken som fastställer variablerna. 
 

4. Förekommer inom ert avtalsområde tvister om att en arbetstagare har tillräckliga 
kvalifikationer för att beredas fortsatt arbete genom omplacering (22 § 4 st LAS)?  

 
Det är mycket sällan det förekommer. 
 

5. Hur tolkar ni begreppet tillräckliga kvalifikationer? Vilka variabler är viktigast för er 
vid omplacering?  

 
Enligt oss så har man tillräckliga kvalifikationer om man ”precis” klarar jobbet. Det räcker 
med att man nätt och jämt kan hålla näsan över vattenytan. Mer än så krävs inte. Man har då 
tillräckliga kvalifikationer. Vi kräver inte att arbetsinsatsen direkt är 100 %-ig, utan 
arbetsgivaren skall acceptera en viss upplärningstid. 
 

6. Är det vanligt att arbetsgivare försöker avtala om begreppet? 
 
Nej det är inte vanligt. 
 

7. Hur lång upplärningstid anser ni vara rimlig vid omplacering?   
 
3-4 månader anser vi vara lämpligt. Om en arbetstagare inte klara det på den tiden, har han 
inte tillräckliga kvalifikationer.  
 

8. I ert avtal skall det tas hänsyn till vissa behov vid turordningsreglernas tillämpning. 
Vilka är dessa behov och utifrån vems intressen/utgångspunkter bedöms dessa behov? 

 
Den frågan gäller inte oss eftersom vi inte har något omställningsavtal. 
 
 
Kommunalarbetareförbundet 
 

1. Hur vanligt är det, inom ert avtalsområde, med avvikelser från lag i kollektivavtal 
gällande turordningsregler och företrädesrätten? (om detta har skett, ge gärna 
exempel) 

 
Vi har inga avvikelser, utan vi går på anställningstiden. 
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2. Vilka variabler använder ni er av vid uppsägning på grund av arbetsbrist, exempelvis 
anställningstid, kompetens mm? 

 
Anställningstid anser vi är viktigast. 
 

3. Hur fastställs de olika variablerna? 
 
Vi utgår helt och hållet från LAS. 
 

4. Förekommer inom ert avtalsområde tvister om att en arbetstagare har tillräckliga 
 kvalifikationer för att beredas fortsatt arbete genom omplacering (22 § 4 st LAS)?  
 
Hittills har någon sådan tvist inte förekommit. 
 

5. Hur tolkar ni begreppet tillräckliga kvalifikationer? Vilka variabler är viktigast för er 
vid omplacering?  

 
Vi behöver sällan ta ställning till begreppet. För oss är anställningstiden den viktigaste 
variabeln. Skall till exempel flera undersköterskor sägas upp, anser vi att alla har tillräckliga 
kvalifikationer för att stanna kvar, så vi utgår helt ifrån anställningstiden. Skulle det vara så 
att en anställd med utbildning på till exempel en viss maskin sägs upp, så får arbetsgivaren 
bekosta utbildning bland dem som är kvar på arbetsplatsen. 
 

6. Är det vanligt att arbetsgivare försöker avtala om begreppet? 
 
Nej, det är inte vanligt. Hittills har ingen försökt avtala om det begreppet. 
 

7. Hur lång upplärningstid anser ni vara rimlig vid omplacering?   
 
Det var en svår fråga. Vi ser till vad som är rimligt till olika placeringar. Det är lite olika, 
men om man skall säga en viss tidsomfattning så borde 1 år vara rimligt. 
 

8. När vi studerat ert kollektivavtal angående turordning och företrädesrätt, har vi inte 
funnit några större avvikelser från lag. Vad beror detta på? 

 
Vi tycker lagen är bra men vi skulle dock vilja ha den lite starkare. Jag syftar främst på 
återträdesrätten som tidigare var 12 månader men som nu bara är 9 månader. Vi anser att 9 
månader är i kortaste laget för denna typ av ärende. 
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Begreppet ”i huvudsak jämförbara arbetsuppgifter” i TurA-S enligt AD:s 
bedömning 
 
Det första målet om tolkning av TurA-S avgjordes av AD 1992. Efter detta tillfälle har AD vid 
flera tillfällen haft anledning att tolka avtalet och då i synnerhet begreppet ”i huvudsak 
jämförbara arbetsuppgifter”. Utifrån domarna har advokat Birgitta Lind försökt utröna vad 
AD:s tolkning av begreppet är. Det hon kommit fram till är följande.183 
 
Det konstateras att AD i målen återkommer till uttalandet från förarbetena till 
Statstjänstemannalagen angående uttrycket ”sådana arbetsuppgifter som är av jämförbar 
beskaffenhet och inriktning”. Detta tyder på att det är detta som ligger till grund vid 
bedömning av begreppet. I AD 1992 nr 90 ansåg domstolen att begreppet ”i huvudsak 
jämförbara arbetsuppgifter” skulle ges en relativt vidsträckt tolkning. Detta grundades på att 
LAS skulle tillgodoses genom att ge företräde till den arbetstagare som hade längre 
anställningstid. 
 
I AD 1993 nr 85 säger domstolen att avgörandet om vilka arbetsuppgifter som skall vara 
utslagsgivande, bör göras utifrån de arbetsuppgifter som arbetstagaren hade i samband med 
uppsägningen. Domstolen säger i ett annat mål AD 1993 nr 143 att en arbetstagare som vid 
tidpunkten för uppsägningen haft en viss formell befattning men arbetar med andra 
arbetsuppgifter, inte kan anses ha övergått till en annan anställning. Arbetstagaren skall 
turordnas i kretsen för sin formella befattning. AD uttrycker även i två mål, AD 1993 nr 138 
och AD 1998 nr 136, att arbetsuppgifter som är av samma slag och som utförs med samma 
arbetsmetod kan anses vara ”i huvudsak jämförbara” även om arbetstagarna har att tillämpa 
olika lagstiftning.184  
 

 
183 OFRs PM 2/99, s. 1. 
184 OFRs PM 2/99, s. 23 f. 
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