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Sammanfattning 

Uppsatsens huvudsakliga syfte har varit att, genom en rättslig utredning, utreda 

turordningskretsarnas utformning där skillnader mellan det privata och statliga området har 

belysts. Uppsatsen har även överskådligt presenterat vad som avses med arbetsbrist och 

arbetsgivarens rättigheter och skyldigheter i en sådan situation. De specifika frågeställningarna 

som besvarats är hur turordningskretsarna upprättas och om det finns skillnader i 

turordningsförfarandet mellan den statliga och den privata sektorn och i så fall varför. I 

uppsatsen behandlas endast tillsvidareanställningar. Uppsatsen har inte heller behandlat 

arbetsgivares möjligheter till att undanta arbetstagare före turordning eller särskilda 

kollektivavtal på det privata området vad gäller turordningskretsarnas utformning. Till 

uppsatsen användes en traditionell juridiskt utredande metod där lagtext, förarbeten, rättspraxis 

och doktrin användes. Underlaget sammanställdes sedan till en uppsats och avslutades sedan 

med en diskussionsdel. Efter utförd studie kunde konstateras att det vid upprättandet av 

turordningskretsarna föreligger flera större skillnader mellan de statliga och privata områdena. 

Turordningskretsarna på det privata området regleras enligt 22 § LAS där dessa ska utgöras av 

arbetstagare inom en driftsenhet, avtalsområde och ort. Inom staten regleras kretsarna istället 

enligt 3 § TurA-S där dessa ska utgöras av arbetstagare med i huvudsak jämförbara 

arbetsuppgifter hos myndigheten på den ort där arbetsbristen finns. De olika regleringarna 

berodde på det statliga områdets säregna utformning och lagstiftaren har bedömt att 

turordningsreglerna i LAS inte skulle kunna tillämpas på staten. Dock tillämpas principen om 

”sist in – först ut” på både det privata och statliga området.  
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1.Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
Den svenska anställningsskyddslagstiftningen (1974:12) tillkom år 1974 efter långa 

förhandlingar mellan arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer. Lagen ändrades år 1982 

(1982:80) och fick då sin nuvarande lydelse. Lagens främsta skyddsfunktion är den som är 

reglerad i 7 § vars uppgift är att tillse att en uppsägning från arbetsgivarens sida är sakligt 

grundad. När lagen skulle införas var en av frågorna som debatterades hur det i en 

arbetsbristsituation skulle avgöras vilka arbetstagare som skulle sägas upp. För lagstiftaren var 

en sådan reglering ytterst viktig ur en skyddssynpunkt och i förarbetena uttalades att ”de regler 

som avgör vilka av arbetstagarna som får gå kvar i arbetet i allmänhet på arbetstagarhåll upplevs 

som de för anställningstryggheten mest väsentliga”1.  

Innan tillkomsten av lagen var regler kring turordningsförfarandet inte reglerat utan det var upp 

till parterna att själva tillse detta. Innan anställningsskyddslagen var det i ett avtal mellan SAF 

(Svenska Arbetsgivareföreningen) och LO (Landsorganisationen i Sverige) reglerat så att 

lämplighet och duglighet skulle avgöra vilka arbetstagare som skulle stanna i tjänst.2  

I anställningsskyddslagens förarbeten kritiserades avtalet starkt och lagstiftaren menade att ett 

sådant förfarande endast tillgodosåg arbetsgivarens ekonomiska intressen och att skyddet för 

arbetstagarna var bristfälligt. Lagstiftaren menade även att en sådan bestämmelse skulle leda 

till att arbetstagare med det största behovet av fortsatt anställning skulle ha störst risk att sägas 

upp. Lagstiftaren avsåg därför fastställa särskilda regler där det centrala för bedömningen skulle 

vara anställningens längd och arbetstagarens ålder. Lagstiftaren insåg dock problematiken med 

att dessa regler inte skulle kunna upprätthållas i vissa situationer där arbetstagare skulle kunna 

komma att få företrädesrätt till arbete som de saknade kompetens för. Mot bakgrund av detta 

infördes en regel, som ett komplement till övriga turordningsregler, om att arbetstagaren skulle 

ha tillräckliga kvalifikationer. Detta innebar att en arbetstagare som endast genom omplacering 

skulle kunna erbjudas fortsatt anställning hos arbetsgivaren också skulle ha tillräckliga 

kvalifikationer för att kunna utföra arbetet som blev kvar.3 Idag regleras turordningen i 22 § 

LAS vilket anger vilka arbetstagare som ska ingå i den turordningskrets där anställningstid och 

ålder sedan ska vara utgångspunkten. 

Debatten kring turordningsreglerna är ständigt aktuell och tycks alltid vara uppe på den 

politiska tapeten. Turordningsreglerna i LAS har kritiserats för att vara otidsenliga, med sina 

30 år på nacken. Sverige har genomgått en stor samhällelig förändring där landet gått från att 

vara ett industrisamhälle där arbetstagarna utförde i huvudsak liknande arbete till att vara ett 

samhälle med mycket föränderliga arbetsförhållanden. Företagens utformning är under 

konstant förändring där behovet av spetskompetens ökar. 

Staten är en av Sveriges största arbetsgivare och sysselsätter cirka 250 0004 personer inom 

hundratals olika myndigheter. Den statliga verksamhetens utformning skiljer sig på många sätt 

från privata verksamheter, inte minst vad gäller arbetsrättsliga regler. Trots detta diskuteras 

sällan statlig arbetsrätt. Många är bekanta med LAS och dess regler men färre har kunskap om 

statliga anställningsförhållanden. Den statliga arbetsrätten har länge reglerats i särskild lag. 

Förutom LAS tillämpas bland annat Regeringsformen (1974:152), Lag (1994:260) om offentlig 

                                                 
1 Prop. 1973:129, s 155 
2 Prop. 1973:129, s 29 
3 Prop. 1973:129, s 113-ff 
4 Arbetsgivarverket. Medarbetare, http://www.arbetsgivarverket.se/nyheter--press/fakta-om-staten/medarbetare/ 
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anställning, den numer upphävda Statstjänstemannalagen (1965:274) samt olika avtal och 

förordningar som särskilt reglerar de statliga förhållandena.  

1.1.1 Kort om LAS 
LAS innehåller både dispositiva och indispositiva lagregler, vilket märks i lagens andra 

paragraf som anger att lag som innehåller särskilda förskrifter som avviker från LAS ska ha 

företräde5. Paragrafen anger även de lagregler där avvikelser får göras genom avtal. De 

lagregler som inte räknas upp är indispositiva och får således inte inskränkas genom avtal. 

Lagen uttrycker även huvudregeln att avtal som inskränker eller upphäver arbetstagares 

rättigheter enligt LAS är ogiltigt. Detta innebär alltså att kollektivavtal eller enskilda avtal 

mellan arbetstagare och arbetsgivare som innebär en förbättring av arbetstagarens rättigheter 

enligt lagen får träffas. Dessa avtal får dock inte träffas på ett sådant sätt att det får negativa 

konsekvenser på övriga arbetstagare.6  

En eventuellt kollektivavtalsreglerad avvikelse från LAS gäller inte endast för medlemmar av 

den avtalsslutande arbetstagarorganisationen, utan även för dem som sysselsätts under 

kollektivavtalets tillämpningsområde7. Avvikelser som görs enligt avtal ska vara tydliga och 

inte kränka arbetstagarnas rättigheter enligt lagen på ett otillbörligt sätt eller annars strida mot 

tvingande lagregler i speciallagstiftning8. 

Uppsatsen kommer huvudsakligen att beröra 7 § och 22 § LAS och det torde därför vara 

relevant att redogöra för i vilken mån avtalsinskränkningar kan göras i dessa paragrafer. 7 § är 

tvingande, vilket alltså innebär att avsteg inte får göras. 22 § får däremot ändras genom avtal, 

något som de statliga arbetstagar- och arbetsgivarorganisationerna utnyttjat i avtalet TurA-S 

som slöts mellan SAV (statens arbetsgivarverk) samt SACO/SR (sammanslagning mellan 

Sveriges akademikers centralorganisation och Statstjänstemännens Riksförbund), SF 

(Statsanställdas Förbund) och TCO-S (Tjänstemännens Centralorganisation-

Statstjänstemannasektionen). 

I 4 § första stycket LAS uttrycks att anställningsavtalets huvudregel är tillsvidare, det vill säga 

fast tjänst. Detta ska gälla om avtal inte slutits om annat. Vid en eventuell tvist kring 

anställningens form är det arbetsgivaren som ålagts bevisbördan, det är alltså denne som har att 

bevisa att anställningen avsett annat än tillsvidare9. Med anledning av denna huvudregel 

kommer uppsatsen utgå från att de som ska sägas upp vid arbetsbrist har en 

tillsvidareanställning10. 

1.2 Syfte och avgränsning 
Uppsatsens huvudsakliga syfte är att genom en rättslig utredning visa på skillnader mellan 

turordningskretsarna för statligt anställda och anställda inom den privata sektorn. Syftet med 

den rättsliga utredningen är att redogöra för de begrepp som aktualiseras vid en 

arbetsbristuppsägning, i synnerhet de olika led som ska tas hänsyn till vid upprättandet av en 

sådan. Turordningskretsarna kommer behandlas enligt huvudregeln med tillsvidareanställning, 

övriga anställningsformer kommer således inte behandlas. Uppsatsen kommer inte att behandla 

särskilda kollektivavtal på det privata området som reglerar turordningskretsarna. Specifika 

frågeställningar som berörs är följande; 

                                                 
5 2 § första stycket LAS 
6 Lars Åhnberg. LAS-handboken – Lagtext, kommentarer, AD-domar. Upplaga 7. Stockholm, 2013, s 49 
7 2 § fjärde stycket LAS 
8 Åhnberg. 2013, s 51-52 
9 Ibid, s 62-63 
10 Se avgränsning 
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- Hur görs turordningskretsen?  

- Finns skillnader i turordningsförfarandet mellan det statliga och privata området; varför? 

1.3 Metod 
Till denna uppsats har en traditionell juridiskt utredande metod använts. Vid utredningen har 

lagtext, förarbeten, rättspraxis såväl som doktrin studerats. Underlaget har sedan sammanställts 

till en uppsats med en diskussionsdel där författarens egna reflektioner presenterats. Det valda 

materialets tillförlitlighet och relevans har granskats där dess ålder, utgivare samt den rättsliga 

normhierarkin beaktats. Men detta menas att den inhämtade informationen från exempelvis 

doktrin har jämförts med överordnade rättskällor, bland annat lagtext. 

 

1.4 Disposition 
Förutom detta inledande avsnitt består uppsatsen av fyra huvudsakliga delar. För att ge 

nödvändig bakgrund presenterar det andra kapitlet vad som avses med arbetsbrist. Uppsatsens 

tredje kapitel redogör för turordningsreglerna och de kretsar som ska avgöra vilka arbetstagare 

som ska sägas upp i en arbetsbristsituation. Även arbetstagares möjlighet till företrädesrätt vid 

omplacering och arbetsgivarens omplaceringsskyldighet behandlas under detta kapitel. Varje 

rubrik inleds med att redogöra för de regler som gäller inom den privata sektorn för att sedan 

övergå till eventuella avvikande regler inom det statliga området. För att läsaren lättare ska 

kunna förstå hur turordningsreglerna samspelar avslutas tredje kapitlet med ett exempel på hur 

en turordningslista kan se ut efter indelning i turordningskretsar. Det fjärde kapitlet presenterar 

författarens egna reflektioner. 
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2. Saklig grund för uppsägning enligt 7 § LAS 
 

7 § Uppsägning från arbetsgivarens sida skall vara sakligt grundad. 

Ett av de grundläggande anställningsskydden finner vi i 7 § första stycket LAS som anger att 

uppsägning av en tillsvidareanställd ska vara sakligt grundad. Kravet på saklig grund bygger på 

ett urskiljande mellan personliga skäl, det vill säga skäl som hänför sig till arbetstagaren 

personligen, och uppsägning på grund av arbetsbrist. Vid en arbetsbristuppsägning har 

arbetstagaren i princip inget vidare skydd enligt 7 § förutom den omplaceringsskyldighet som 

ålagts arbetsgivaren i paragrafens andra stycke. Andra stycket anger att en uppsägning inte är 

sakligt grundad om det är skäligt att arbetsgivaren erbjuder annat arbete hos sig. Dock kan 

arbetsgivarens behov av att säga upp arbetstagare på grund av arbetsbrist i princip inte 

ifrågasättas då det är denna som har rätt att avgöra sin ekonomiska situation och behov av 

arbetskraft. Att arbetsgivaren anger att arbetsbrist föreligger innebär direkt att uppsägningen är 

sakligt grundad.11 

I en arbetsbristsituation kliver därför turordningsreglerna i 22 § LAS in som ska tillgodose det 

anställningsskydd som LAS bygger på. Dessa regler ska se till att uppsägningarna sker rättvist. 

Det skulle kunna uttryckas så att 7 § reglerar om uppsägningar får ske medan 22 § reglerar vilka 

arbetstagare som arbetsgivaren får säga upp. 

2.1 Arbetsbrist 
Vad som egentligen skiljer uppsägningar på grund av personliga skäl och arbetsbrist framgår 

inte av 7 § LAS. Paragrafen uttrycker endast att personliga skäl är sådana skäl som kan hänföras 

till arbetstagaren personligen. I praxis har domstolen dock klarlagt att begreppet ska bestämmas 

negativt utifrån det som sägs om personliga skäl12. Alltså får arbetsbrist i princip anges som 

skäl för alla uppsägningar som inte är hänförlig till den enskilde arbetstagaren och dennes 

personliga förhållanden. Det ska vara fråga om sådant som kan hänföras till omständigheter på 

arbetsgivarens sida. Detta kan exempelvis avse avveckling av verksamhet, omorganisationer, 

och indragning av befattning13. Arbetsbrist kan även uppstå på grund av ekonomiska skäl. Även 

om statliga arbetsgivare inte är direkt underordnade traditionella företagsekonomiska villkor 

kan en myndighets sysselsättning påverkas av ekonomiska förutsättningar. Här avgör 

överordnade myndigheter och politiska instanser vilka medel som ska finnas till myndighetens 

förfogande samt utformningen av verksamheten i övrigt.14 Arbetsbristen är alltså vanligtvis 

arbetsuppgifts- eller befattningsrelaterad eller av ekonomisk karaktär15. Betydelsen av 

begreppet arbetsbrist har således, i ett arbetsrättsligt sammanhang, en betydligt mer omfattande 

innebörd än bara just brist på arbete. 

Det är främst arbetsgivaren genom sin ledningsrätt som ska bedöma om arbetsbrist föreligger16. 

Det är även arbetsgivaren som ensam ska ta ställning till omfattningen av den planerade 

driftsinskränkningen samt dess förläggning då det är denne som har rätt att avgöra hur många 

som ska vara anställda inom verksamheten samt vilka befattningar som ska finnas inom denna. 

Detta innebär att arbetsbristuppsägningen kan vara sakligt grundad trots att ekonomiska skäl 

saknas, det vill säga även om det anses lönsamt att fortsätta bedriva verksamheten i dess 

                                                 
11 Anderz Andersson, Örjan Edström & Lars Zanderin. Arbetsrätten i staten. Lund, 1996, s 167 
12 Se exempelvis AD 1994 nr 122 och AD 1993 nr 61 
13 Åhnberg. 2013, s 191 
14 Tommy Iseskog. Uppsägning vid arbetsbrist. Stockholm, 2009, s 11 
15 Ibid. s 71-72 
16 Ibid. s 10 och Prop. 1973:129, s 123 
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nuvarande form.17 Det har inte heller ansetts att arbetsgivaren ska vara tvingad att fortsätta sin 

verksamhet under vilka omständigheter som helst, enbart för att tillse anställningsskydd. Det 

ska inte heller krävas att arbetsgivaren ska utvidga sin verksamhet för att skapa fler 

arbetstillfällen. Arbetsgivaren har dock en skyldighet att vidta alla nödvändiga åtgärder för att 

arbetsbristuppsägningar ska kunna undvikas, genom exempelvis omplacering eller naturlig 

avgång.18 

Det bör också nämnas att uppsägningar för säkerhets skull inte är tillåtna, det vill säga 

situationer där arbetsbristen ännu inte uppkommit men arbetsgivaren vill gardera sig för 

eventuella felbedömningar av verksamhetens ekonomi eller arbetstagarbehov19. Det måste 

alltså vara fråga om påtagliga omständigheter så som minskad orderingång, fattade politiska 

beslut eller minskade anslag20. Inom staten är det vanligt att uppsägningarna föregriper politiska 

beslut. Detta kan innebära att exempelvis budgetförslag, förslag om verksamheternas 

utformning, nedläggningar eller sammanslagningar kan vara uppe för diskussion under en 

längre tid innan slutligt beslut fattas. Statliga verksamheter kan alltså vara medvetna om 

planerade förändringar och därmed vara förberedda på att arbetsbristuppsägningar kan bli 

aktuella. I sådana fall har uppsägningar som skett före det att ett slutligt politiskt beslut fattats 

ansetts vara uppsägningar för säkerhets skull och därmed ogiltigförklarats.21  

Har arbetsgivaren utfört en noggrann bedömning av verksamheten och konstaterat att det råder 

arbetsbrist har en domstol i princip inte möjlighet att överpröva lämpligheten av ett sådant 

beslut. Detta då arbetsgivarens önskan att bedriva eller inte bedriva en viss typ av verksamhet 

inte kan ifrågasättas. Riktigheten av arbetsbristbeslut kan dock prövas utifrån 

företagsekonomiska grunder. Om arbetsgivaren påstår att det råder arbetsbrist inom 

verksamheten på grund av företagsekonomiska omständigheter är denne skyldig att presentera 

sin bedömning och kalkyler som styrker detta. Arbetstagarsidan ska sedan visa på att 

bedömningen är felaktig på dessa grunder. Arbetstagarsidan ska inte här visa på att 

arbetsgivaren skulle klara av att bedriva verksamhet under nuvarande omständigheter eller om 

denne gjorde förändringar i verksamheten för att kunna behålla personalen. Det relevanta är 

endast om de beräkningar som ligger till grund för arbetsgivarens beslut är felaktiga rent 

ekonomiskt i förhållande till den verksamhet som denne planerar att driva. I sådana fall är det 

alltså inte arbetsgivaren som har att bevisa riktigheten av sitt beslut utan det är arbetstagarsidan 

som ska bevisa att arbetsbrist inte föreligger på grund av felaktig bedömning.22 

Arbetsgivarens starka ledningsrätt tillsammans med det faktum att Arbetsdomstolen inte prövar 

beslutens riktighet vägs upp genom de turordningsregler som ska begränsa arbetsgivarens 

möjligheter att välja de arbetstagare som ska sägas upp när arbetsbristen är ett faktum. Av 

central betydelse är då turordningskretsarna och dess omfattning för att upprätthålla 

turordningsreglernas skyddsfunktion i förhållande till arbetstagarna. Turordningskretsarna 

reglerar vilka arbetstagare som ska beröras av arbetsbristen. Dessa kommer närmare behandlas 

under kapitel 3.  

2.1.1 Fingerad arbetsbrist 
Arbetstagarsidans möjligheter till rättslig prövning kan även aktualiseras vid så kallad fingerad 

arbetsbrist. Med detta menas situationer där arbetsgivaren felaktigt angett arbetsbrist som skäl 

för uppsägning trots att det egentligen förelegat andra skäl. I en sådan situation har 

                                                 
17 Åhnberg. 2013, s 191 
18 SOU 1973:7, s 148 och Prop. 1981/82:71, s 64 
19 Prop. 1973:129 s 123 och AD 1984 nr 26 
20 Iseskog. 2009, s 17 
21 Åhnberg. 2013, s 194 och AD 1993 nr 214 
22 Iseskog. 2009, s 15-17 och AD 1980 nr 133 
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Arbetsdomstolen möjlighet att pröva uppsägningen utifrån den korrekta grunden. För att 

domstolen ska kunna engagera sig i bedömningar av arbetsgivarens ekonomiska och 

organisatoriska överväganden bör arbetstagarsidan kunna uppvisa sannolika skäl för att 

uppsägningar föranletts av fingerad arbetsbrist.23 

Vid domstolsprövning som avser pröva de faktiska förhållandena bakom uppsägningen råder 

enligt praxis delad bevisbörda. Arbetsdomstolen har först att ta ställning till arbetstagarsidans 

yrkan om prövning på grund av fingerad arbetsbrist. Domstolen har i frågan menat att om det 

är sannolikt att uppsägningen har sin grund i omständigheter som inte kan hänföras till 

arbetsgivarens verksamhet ska bevisningen för denne skärpas. Ju högre sannolikhet, desto 

strängare bevisningskrav. Vid misstanke om fingerad arbetsbrist ska alltså arbetsgivaren bevisa 

att arbetsbrist faktiskt förelegat, vilket skiljer sig från de normala fallen av arbetsbrist där 

arbetsgivaren endast har att visa sin ekonomiska bedömning. 

I praktiken är dock bedömningen mer vidsträckt. Här blir det ett slags samspel mellan de 

personliga skälen och arbetsbristen. Om det inte går att styrka att de personliga skälen förelegat 

före arbetsbristen blivit aktuell saknas sannolika skäl för att det varit andra anledningar än 

arbetsbrist som legat bakom uppsägningen. Arbetsdomstolen har i flertalet domar konstaterat 

att personliga skäl inte nödvändigtvis är ett hinder för uppsägning på grund av arbetsbrist. Om 

arbetsgivarsidan kan visa på ekonomiska skäl till arbetsbristen och därmed uppsägningen, 

accepteras det att det samtidigt förelegat personliga skäl. Arbetsbristen är således inte fingerad 

endast på den grunden att arbetsgivaren även haft en önskan att säga upp arbetstagaren av 

personliga skäl. Om det sedermera visar sig att det faktiskt förelegat arbetsbrist tar domstolen 

inte hänsyn till om arbetsgivaren avslutat anställningen även på grund av personliga skäl.24 

2.1.2 Fackliga förhandlingar 
Det är alltså arbetsgivarens rätt att avgöra om det föreligger arbetsbrist. Dock innebär viktigare 

förändringar i verksamheten att arbetsgivaren måste förhandla med fackliga organisationer 

enligt 11 § MBL. I förarbeten till MBL föreskrivs att arbetsbrist ska anses vara sådana viktigare 

förändringar som bör föranleda förhandlingsskyldighet för en arbetsgivare25. Alltså måste 

arbetsgivaren, innan beslut tas som innebär förändringar eller nedskärningar i verksamheten, 

förhandla med de fackliga organisationerna som har kollektivavtal. Om kollektivavtal saknas 

på arbetsplatsen blir arbetsgivaren skyldig att förhandla med samtliga berörda 

arbetstagarorganisationer innan beslut fattas. Arbetsgivaren ska uppfylla sin 

förhandlingsskyldighet gentemot organisationerna innan arbetsgivaren kommit så pass långt i 

processen att andra alternativ är uteslutna. Skulle arbetsgivaren inte uppfylla sin 

förhandlingsskyldighet i tid blir denne skadeståndsskyldig enligt MBL.26  

  

                                                 
23 AD 2004 nr 52 
24 Iseskog. 2009, s 34-37 
25 Prop. 1975/76:105, s 353 
26 Iseskog. 2009, s 22-26 
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3. Turordning enligt 22 § LAS och 3 § TurA-S 

22 § Vid uppsägning på grund av arbetsbrist skall arbetsgivaren iaktta följande turordningsregler.  

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

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

egen driftsenhet. Om arbetsgivaren är eller brukar vara bunden av kollektivavtal, fastställs en särskild 

turordning för varje avtalsområde. Finns det i ett sådant fall flera driftsenheter på samma ort, skall inom en 

arbetstagarorganisations avtalsområde fastställas en gemensam turordning för samtliga enheter på orten, om 

organisationen begär det senast vid förhandlingar enligt 29 §.  

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

sammanlagda anställningstid hos arbetsgivaren. Arbetstagare med längre anställningstid har företräde framför 

arbetstagare med kortare anställningstid. Vid lika anställningstid ger högre ålder företräde. Kan en arbetstagare 

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

turordningen att arbetstagaren har tillräckliga kvalifikationer för det fortsatta arbetet. Lag (2000:763). 

När beslut om nedskärning sedermera fattats ska själva turordningen genomföras. 

Turordningsförfarandet regleras i 22 § och dess syfte är att nedskärningarna ska ske rättvist. 

Vanligtvis talas det om principen ”sist in – först ut” i turordningssammanhang. Med ”sist in – 

först ut” syftas att visa att det är arbetstagarens anställningstid som ska utgöra den huvudsakliga 

grunden vid bedömningen av vem som ska få stanna efter arbetsbristuppsägningar. 

Arbetstagare med längre anställningstid ska alltså ha företräde framför de med kortare 

anställningstid.27  

I förarbetena till 1974 års anställningsskyddslag menade lagstiftaren att det är av central 

betydelse att avgöra inom vilken grupp turordningen ska bestämmas. Även om en 

driftsinskränkning är begränsad till en viss del av en verksamheten kan detta få återverkningar 

på andra delar av verksamheten. Arbetstagare kan även komma att konkurrera ut arbetstagare 

vid andra delar av verksamheten genom turordningsreglerna och dess rätt till omplacering vid 

längre anställningstid.28  

För att principen om ”sist in – först ut” ska aktualiseras måste arbetsgivaren ha delat in 

arbetstagarna i turordningskretsar enligt det som föreskrivs i 22 §.29 

 Driftsenhet – De berörda driftsenheterna identifieras. Varje driftsenhet utgör en 

turordningskrets. Har arbetsgivaren flera driftsenheter bildar varje enhet en 

turordningskrets.30 

 Avtalsområde – Om arbetsgivaren är eller brukar vara bunden av kollektivavtal ska 

denne, inom driftsenheten, upprätta en särskild turordningskrets för varje 

kollektivavtalsområde som finns i verksamheten. 

 Ort – När flera driftsenheter finns på en och samma ort har arbetstagarorganisationen 

möjlighet att begära en gemensam turordning för samtliga driftsenheter på orten. 

 Anställningstid – Inom respektive turordningskrets ska arbetstagarna ordnas enligt en 

turordningslista där utgångspunkten ska vara arbetstagarens sammanlagda 

anställningstid hos arbetsgivaren. 

 Tillräckliga kvalifikationer – Utifrån den upprättade turordningslistan ska 

arbetstagarnas företrädesrätt till en eventuell omplacering fastställas. Hänsyn ska tas till 

                                                 
27 Ibid. s 45 
28 Prop. 1973:129, s 156 
29 Iseskog. 2009, s 45 
30 Andersson., Edström & Zanderin. 1996, s 178 

https://lagen.nu/1982:80#P22S1
https://lagen.nu/1982:80#P29
https://lagen.nu/1982:80#P22S3
https://lagen.nu/1982:80#P22S4
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arbetstagarens kompetens. Med detta menas att de arbetstagare som blir kvar efter en 

driftsinskränkning också ska vara kompetenta för de arbetsuppgifter som kvarstår. 

Reglerna kring tillräckliga kvalifikationer ska tillämpas för att klargöra vilka 

arbetsuppgifter som arbetstagarna har företräde till.31  

På det statliga området gäller avtalet TurA-S som delvis ersätter de turordningsregler som anges 

i 22 §. Förutom de undantag som regleras enligt 3 § TurA-S gäller i huvudsak samma 

turordningsregler. Förutom detta avtal och det som föreskrivs i 22 § LAS har arbetsgivaren 

även att ta hänsyn till 12 § LOA. Här framgår att arbetsgivaren ska se till att myndigheten på 

ett riktigt sätt kan fullgöra sina rättskipnings- eller förvaltningsuppgifter. 

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. 

 I huvudsak jämförbara arbetsuppgifter – Istället för indelning efter driftsenheter och 

avtalsområde ska turordningskretsen för statliga arbetstagare omfatta samtliga med i 

huvudsak jämförbara arbetsuppgifter hos myndigheten på den ort där arbetsbristen 

finns. 

Ovanstående punkter kommer att behandlas närmare nedan. 

3.1 Driftsenhet 
I förarbeten har alltså vikten av att avgöra vilka arbetstagare som ska påverkas vid en 

arbetsbristuppsägning betonats. Här uttalades även att det måste te sig naturligt att uppsägningar 

endast ska ske i den verksamhet där arbetsbristen faktiskt föreligger, och inte hos hela 

arbetsgivaren då denne i många fall bedriver flera typer av verksamheter som är skilda från 

varandra. Begreppet driftsenhet infördes därför i 1974 års anställningsskyddslag. Varken 

förarbeten eller lag ger en klar bild av definitionen av driftsenhet. Dock har det i förarbeten 

uttrycks så att varje del av en verksamhet som finns inom samma byggnad eller inhägnade 

område ska utgöra en driftsenhet.32 Driftsenhet är således ett geografiskt begrepp, inte ett 

organisatoriskt33.  

 

Den vikt som läggs vid de geografiska förhållandena kan belysas med rättsfallet AD 1988 nr 

32 som avsåg en arbetstagare som ensam arbetade från sitt hem, vilket även var den fasta 

utgångspunkten för dennes arbete (s.k. enmanskontor). Arbetstagarens arbetsplats var belägen 

på annan ort än där arbetsgivaren bedrev sin huvudsakliga verksamhet. Organisatoriskt var 

enmanskontoret alltså underordnat ett kontor på annan ort. I målet konstaterade 

Arbetsdomstolen att det i detta fall måste vara fråga om skilda enheter. I ett annat mål, AD 2006 

nr 15, konstaterade domstolen att två adresser som låg på vardera sida om gatan skulle utgöra 

en driftsenhet i och med att arbetsplatserna hade en gemensam reception. Detta gav enligt 

Arbetsdomstolen uttryck för att de båda kontoren i praktiken fungerade som en och samma 

arbetsplats. 

 

I praxis har Arbetsdomstolen uttalat att det verkar så att lagstiftarens utgångspunkt inte varit att 

driftsinskränkningar skulle kunna påverka enheter utanför orten. De menade att det i 

förarbetena inte alls tagits ställning till om driftsenheter skulle kunna täcka fler än en ort.34 I 

AD 1988 nr 100 hade Arbetsdomstolen att tolka begreppet driftsenhet i ett mål gällande 

                                                 
31 Iseskog. 2009, s 46 
32 Prop. 1973:129, s 260 
33 AD 1988 nr 32 och AD 1988 nr 100 
34 AD 1993 nr 99 och AD 1988 nr 100 
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arbetsbristuppsägningar vid en dagstidning. Tidningen hade två redaktioner; en i Umeå och en 

i Skellefteå. Arbetsdomstolen menade att det inte skulle vara fråga om en och samma driftsenhet 

då det med ett naturligt synsätt kunde sägas att verksamheten var fördelad till två olika orter där 

arbetstagarna helt eller delvis hade sin arbetsplats förlagd till någon av dessa orter. 

Arbetsdomstolen belyste de diskussioner som förts i förarbeten där stor vikt fästs vid vilken 

avgränsning av turordningskretsarna som skulle te sig mest naturlig och rättvis för de 

arbetstagare som berörs av arbetsbristen. En tillämpning av driftsenhetsbegreppet på ett sådant 

sätt där driftsenheten täcker flera orter skulle enligt arbetsdomstolen inte tillgodose lagstiftarens 

syfte. I förarbetena menades att parterna istället kunde lösa problem med eventuellt 

ortsöverskridande driftsenheter genom kollektivavtal. 

 

Den nuvarande formuleringen med driftsenhet i förgrunden har debatterats och arbetstagarsidan 

har uttryckt visst missnöje. I SOU 1993:32 anförde 1992 års arbetsrättskommitté att 

turordningsgrupperna bör indelas enligt ett organisatoriskt synsätt istället för det nuvarande 

geografiska synsättet. De ansåg dock att den grundläggande regeln i LAS rörande längst 

arbetstid bör ha fortsatt stark ställning. De utgick från nuvarande lagstiftnings systematik med 

driftsenheten som den yttre ramen och avtalsområdet som den inre. De menade att den 

nuvarande formuleringen med driftsenheten är lämplig inom industriföretag, men olämplig på 

exempelvis den kommunala sidan. De menade att det är vanligt att flera verksamheter från olika 

förvaltningar, fristående från varandra både ekonomiskt och verksamhetsmässigt, finns i 

samma byggnad och tillhör därmed samma driftsenhet. De ansåg det inte vara rimligt att dessa 

skulle tillhöra samma turordningskrets och ansåg därför att driftsenhetsbegreppet borde utgå ur 

lagstiftningen. Kommittén pekade även på att det på arbetsgivarsidan höjts röster om ett mer 

organisatoriskt synsätt vid turordningsindelning. Där menades att sådana självständiga enheter 

istället skulle utgöra den yttre ramen.  

 

Arbetsrättskommittén lyfte dock fram den kritik som riktats mot en sådan organisatorisk 

indelning och ansåg den vara berättigad. Kritiken hade bland annat varit att ett sådant system 

skulle försvaga anställningsskyddet då arbetstagarsidan ges möjlighet att, genom vissa 

organisatoriska beslut, styra turordningskretsarnas storlek på ett orimligt sätt. 

Arbetsrättskommittén föreslog, med anledning av detta, att en mellanväg istället skulle tas. 

Istället för att ha en rent organisatorisk indelning ansåg kommittén att kritiken kunde undanröjas 

genom att låta indelningen påverkas av kollektivavtal och sedvänjor som bildats inom en 

arbetsplats. De angav som exempel sådana situationer där det är vanligt att folk lånas över 

mellan enheter vid exempelvis sjukdom eller ledighet. Alltså ansåg de att sådana avdelningar 

tillsammans skulle kunna utgöra den yttre ramen för turordningskretsarna. De underströk att 

turordningskretsarna bör ha sin utgångspunkt i verkligheten, det vill säga hur arbetet faktiskt är 

organiserat utåt sett under normala förhållanden. Kommittén ansåg det därför vara mer rimligt 

att byta ut begreppet driftsenhet mot ”arbetsenhet”.35  

 

Avgränsningar enligt driftsenheter blir dock ofta av underordnad betydelse i och med att 

arbetstagarorganisationer har rätt att begära att turordningen ska upprättas gemensamt för 

driftsenheterna på orten36. I detta fall blir den centrala frågan hur ortsbegreppet ska definieras, 

vilket kommer behandlas nedan.  

Lagstiftaren har alltså utgått från att det i huvudsak ska vara driftsenheten som ska utgöra 

turordningskretsen. I förarbetena har det framhållits att arbetstagare sannolikt anser det vara 

mest naturligt att arbetsbristuppsägningar inte ska påverka andra driftsenheter än där 

                                                 
35 SOU 1993:32, s 492-ff 
36 22 § tredje stycket LAS 
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arbetsbristen finns, även om driftsenheterna är belägna på samma ort. Dock menades att det kan 

finnas de arbetstagare och arbetstagarorganisationer som finner det mer naturligt med en annan 

indelning. Detta då det kan finnas arbetstagare som ofta arbetar vid flera driftsenheter. För dessa 

skulle det alltså kunna upplevas naturligt att turordning upprättades för dessa driftsenheter 

gemensamt. Därför ansågs en tilläggsregel vara nödvändig för att möjligheter skulle kunna ges 

till gemensam turordning för samtliga driftsenheter på orten.37 

3.1.1 Ortsbegreppet 
Som tidigare nämnts har arbetstagarorganisationen, i enlighet med 22 § andra stycket LAS, 

möjlighet att åberopa gemensam turordning för samtliga driftsenheter på en ort. Förarbetena 

har inte gett någon tydlig definition av vad som ska anses vara en ort men i förarbeten och 

praxis har det betonats att ortsbegreppet ska ges en relativt snäv tolkning38. Detta bland annat 

då driftsenheten ansetts utgöra den yttre ramen för turordning medan möjligheten till gemensam 

turordning för samtliga driftsenheter på orten skulle betraktas som en tilläggsregel. 

Beroende på om det gäller ett storstadsområde eller glesbygd kan bedömningarna kring vad 

som ska anses vara en ort variera. Detta kan belysas med rättsfallen AD 1984 nr 4 och AD 1993 

nr 99. 

AD 1984 nr 4 behandlade ett tvist där skotillverkaren Stålman AB, som hade två driftsenheter 

i Mjällom och Nordingrå, efter förhandling beslutat att driftsenheten i Nordingrå skulle läggas 

ned. Arbetstagarorganisationen hade vid förhandlingarna begärt att en gemensam turordning 

skulle upprättas för de båda driftsenheterna då de ansåg dessa ligga inom samma ort. Bolaget 

motsatte sig detta då dessa ansåg driftsenheterna vara belägna på två skilda orter. 
Arbetstagarorganisationen väckte därför talan i Arbetsdomstolen då dessa menade att 

arbetsgivaren brutit mot 22 § tredje stycket LAS. Arbetsdomstolen inledde sina domskäl med 

att peka på att parterna inte kollektivavtalsreglerat turordningsfrågorna i 22 § och att domstolen 

med anledning av detta skulle genomföra en lagtolkning där ortsbegreppet skulle utredas. 

Arbetsdomstolen anförde även att begreppet inte närmare preciserats i varken lagtext eller 

förarbeten. Dock kunde slutsatsen dras att lagstiftarens mening varit att ortsbegreppet skulle 

tolkas relativt restriktivt, vilket i målet även skulle bli utgångspunkten för tolkningen. Mjällom 

och Nordingrå tillhörde samma kommun, hade en befolkningsmängd på cirka 500 personer och 

var belägna cirka 13 kilometer ifrån varandra. Arbetsdomstolen valde att bemöta en av parterna 

ingiven karta över områdena. Arbetsdomstolen menade att samhällena, som på kartan var 

utmärkta som två skilda platser, huvudsakligen hade obebyggda områden mellan sig och att 

kartan därmed gav intrycket av att samhällena utgjorde två skilda befolkningskoncentrationer. 

Även Svensk Ortförteckning som utgivits av Post- och Televerken och Statens Järnvägar hade 

upptagit samhällena som två orter. Arbetsdomstolen valde i målet att ta fasta på allmänt 

språkbruk och menade att samhällena enligt detta var att anse som två skilda orter. Det allmänna 

språkbruket tillsammans med huvudregeln i 22 § om att turordning ska bestämmas inom varje 

driftsenhet innebar, enligt Arbetsdomstolen, att Mjällom och Nordingrå skulle betraktas som 

skilda orter i det aktuella målet. 

I AD 1993 nr 99 uppstod arbetsbrist i samband med att SL Buss lade ned verksamheter i 

Bromma, Ekerö, Ösmo och Södertälje. SL Buss var indelat i 19 olika trafikområden som i sin 

tur var förlagda till 27 skilda driftsställen, där orterna i målet utgjorde sådana skilda 

driftsställen. SL Buss menade att driftställena enligt ortsbegreppet i 22 § tredje stycket LAS låg 

på skilda orter. Arbetsdomstolen menade, i enlighet med vad som anförts i 1984 nr 4, att 

lagtexten inte preciserar ortsbegreppets innebörd. Domstolen ansåg det möjligt att begreppet 

                                                 
37 Prop. 1973:129, s 157-158 
38 Lars Åhnberg. LAS-handbok Staten. Stockholm, 1991, s 184 
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bör tolkas olika beroende på sammanhanget och det geografiska området. Även i detta fall 

utgick domstolen från tolkningen av förarbetena, det vill säga att ortsbegreppet inte ska ges en 

vidsträckt innebörd. Arbetsdomstolen påpekade dock att tidigare domar inte avsett 

storstadsregioner. Arbetsdomstolen lyfte fram den bedömning av allmänt språkbruk som gjorts 

i tidigare domar samt det som bedömts gällande om orterna är att anse som skilda befolknings- 

och bebyggelsekoncentrationer. De menade att de centrala delarna av Stockholm, till skillnad 

från de områden som berörts i tidigare mål, är mer sammanhängande vad gäller befolkning och 

bebyggelse. Domstolen menade att Stockholms län skulle kunna tolkas som en ort med 

anledning av den täta bebyggelsen. Domstolen menade dock att en sådan tolkning gällande 

ortsbegreppet i detta fall skulle leda alltför långt. De menade att en sådan tolkning skulle 

innebära att två områden som är åtskilda av andra kommuner och med flera mils avstånd mellan 

sig skulle tillhöra samma ort i en turordningssituation. Domstolen ansåg inte att detta skulle 

överensstämma med allmänt språkbruk och den allmänna uppfattningen av vad som ska 

definieras som en ort. Med anledning av detta ansåg domstolen det vara nödvändigt att göra 

ännu en avgränsning av ortsbegreppet genom att avgränsa till att endast omfatta 

kommungränsen. Arbetsdomstolen biföll delvis arbetstagarorganisationens talan och fastslog 

att en del av driftsenheterna ingick i samma ort, med hänsyn till den sammanhängande 

befolknings- och bebyggelsen samt att de var belägna inom Stockholms kommun.  

Vad gäller ortsbegreppet på det statliga området ska turordningen, som tidigare nämnts, ordnas 

inom myndigheter på orten39. Det ter sig så att tolkningen ska ges i huvudsak samma innebörd 

som i de domar på det privata området som presenterats40. Åhnberg pekar dock på att 

bedömningen av ortsbegreppet skulle kunna vara något vidare än vad som diskuterats i de ovan 

nämnda domarna41. Även på det statliga området finns möjlighet att göra avsteg från 

ortsbegreppet genom kollektivavtal. Därför varierar vad som ska definieras som ort från fall till 

fall. 
 

3.2 Avtalsområde 
I förarbetena till 1974 års anställningsskyddslag framhölls att det ofta rådde stora skillnader vad 

gäller bland annat arbetsuppgifter mellan arbetstagargrupper som omfattas av olika 

kollektivavtal. Lagstiftaren ansåg det därför inte vara rimligt att dessa skulle ingå i samma 

turordningskrets. De ansåg dock att ett försök med att göra ytterligare en avgränsning vad gäller 

driftsenheter skulle bli svårt med hänsyn till de föränderliga arbetsmarknadsförhållandena. En 

indelning efter exempelvis yrkesgrupp skulle även bli komplicerad att tolka och därmed 

tillämpa. Det konstaterades därför att driftsenhet och ortsbegreppet inte skulle snävas av 

ytterligare utan att det istället skulle göras ytterligare en avgränsning efter avtalsområde. De 

menade därför att de arbetstagare som täcks av ett och samma kollektivavtal skulle utgöra en 

turordningskrets. De menade att en sådan turordningsregel skulle bli förhållandevis enkel att 

tillämpa i praktiken.42 

 

När arbetstagarna delats in efter driftsenhet och ort ska alltså samtliga arbetstagare som lyder 

under ett och samma kollektivavtal utgöra den slutgiltiga turordningskretsen. Det är här inte av 

betydelse om arbetstagarna i fråga är medlemmar i den avtalsslutande organisationen, utan 

endast att dessa har de arbetsuppgifter som faller under avtalets tillämpningsområde. Det spelar 

således ingen roll för turordningskretsen vilket facklig tillhörighet arbetstagarna har så länge de 

                                                 
39 3 § TurA-S 
40 Statstjänstemannaförbundet. STs Trygghetsutbildning, s 12, http://docplayer.se/7288309-Valkommen-till-sts-

trygghetsutbildning.html 
41 Åhnberg. 2013, s 186 
42 Prop. 1973:129, s 158 
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har de arbetsuppgifter som avses med avtalet. Av 22 § tredje stycket LAS kan även utläsas att 

reglerna om avtalsområde är tillämpliga även vid tillfälligt kollektivavtalslösa situationer.  

 

I vissa fall kan arbetstagare falla utanför ett kollektivavtals tillämpningsområde trots att 

arbetsgivaren har slutit ett sådant43. AD 1989 nr 47 gällde en arbetstagare (Åström) som haft en 

anställning som restaurangchef men som sedan sagts upp på grund av arbetsbrist. 

Arbetstagarorganisationen menade på att företaget brutit mot turordningsreglerna då det funnits 

arbetstagare med kortare anställningstid. Arbetsdomstolen menade att det stod klart att Åström 

haft längst anställningstid hos företaget men menade på att frågan var huruvida han kunde anses 

falla under kollektivavtalets tillämpningsområde. I kollektivavtalet föreskrevs att 

"anläggningschefer, föreståndare och andra arbetstagare som med hänsyn till sina 

arbetsuppgifter har en särskild förtroendeställning" inte skulle omfattas av avtalets 

bestämmelser. Avtalet specificerade dock inte vilka befattningar som skulle avses. Enligt 

anställningsavtalet hade Åström ansvar för den löpande driften av bolagets verksamhet. 

Arbetsdomstolen menade att anställningsavtalet tydligt visade att Åström haft en sådan 

befattning inom företaget som avsågs i kollektivavtalets bestämmelse, men menade att den 

centrala frågan var om han i verkligheten faktiskt haft en sådan särskild förtroendeställning. 

Åström hade endast en chef över sig, som själv inte var restaurangkunnig, och som i realiteten 

inte varit aktiv i drivandet av verksamheten. Mot bakgrund av bland annat detta ansåg 

domstolen det stå klart att Åström haft en sådan särskild förtroendeställning som angavs i 

kollektivavtalet och som anställningsavtalet gav uttryck för. Eftersom Åström inte föll inom 

avtalets område kunde han inte heller anses ingå i den turordningskrets som anges i 22 § tredje 

stycket LAS. Arbetsgivaren hade därmed inte brutit mot turordningsreglerna. 

 

Inom den offentliga sektorn kan avtalsområdet vara något svårare att avgränsa med hänsyn till 

att det ofta finns flera arbetstagarorganisationer med ett gemensamt kollektivavtal som reglerar 

anställningsförhållandena. I förarbetena uttrycktes det därför att det på det statliga området 

skulle vara omöjligt att tillämpa en sådan avgränsning. Detta då ett gemensamt statligt 

kollektivavtal gäller för i stort sett alla arbetstagare hos en myndighet, oberoende av exempelvis 

yrkesgrupp.44  

 

3.3 I huvudsak jämförbara arbetsuppgifter 
Inom det statliga området gäller 3 § TurA-S istället för det som föreskrivs i 22 § LAS.  

Turordningskretsarna ska alltså omfatta samtliga anställda på orten som har i huvudsak 

jämförbara arbetsuppgifter inom myndigheten. Statliga arbetsgivare ska således inte ta hänsyn 

till indelningar enligt driftsenhet eller avtalsområde. Vad som avses med i huvudsak jämförbara 

arbetsuppgifter preciseras inte i TurA-S. 

 

Bakgrunden till detta begrepp finns i förarbetena till den upphävda statstjänstemannalagen där 

bestämmelsen var reglerad i 41 §. I prop. 1974:174 underströks att det inte skulle vara möjligt 

att avgränsa turordningskretsarna med myndigheten eller förvaltningsenheten som grund. Det 

ansågs inte heller möjligt att tillämpa bestämmelsen om kollektivavtalsområde på grund av dess 

bredd. Lösningen skulle därför resultera i att turordningen skulle omfatta tjänstemän med i 

huvudsak jämförbara arbetsuppgifter. Lagstiftaren menade även att turordningskretsarna skulle 

avgränsas till att omfatta endast de arbetsuppgifter som arbetsbristen avsåg. Några ytterliga 

uttalanden kring begreppet gjordes dock inte.45 

                                                 
43 Catharina Calleman. Turordning vid uppsägning. Stockholm, 2000, s 108 
44 Ibid. s 107 
45 Prop. 1974:174, s 50-ff 
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Arbetsdomstolen har i bland annat AD 1992 nr 90 gjort vissa uttalanden om hur kriteriet bör 

tolkas. Domstolen konstaterade att "vad som förekommit i samband med bestämmelsens 

tillkomst ger föga vägledning för dess praktiska tillämpning". Arbetsdomstolen menade dock 

på att bestämmelsen i 3 § skulle bygga på LAS grundläggande regler där arbetstagare med 

längre anställningstid ska skyddas vid turordning. Domstolen menade på att en snäv tolkning 

av uttrycket ”i huvudsak jämförbara arbetsuppgifter” skulle urholka detta skydd då 

turordningskretsarna riskerade bli mycket små. Arbetsdomstolen menade att eftersom bättre 

anställningsskydd med längre anställningstid är LAS huvudprincip måste en relativt vidsträckt 

tolkning av begreppet föras då detta ansågs bäst överensstämma med LAS grundprinciper. 

Målet gällde här huruvida forskningsinstitutet Arbetslivscentrum kunde dela upp personal vid 

en biblioteksenhet och en dokumentationsenhet i två olika turordningskretsar med stöd av 3 § 

TurA-S. Arbetsdomstolen konstaterade att de olika enheterna inte skulle anses vara så säregna 

att de skulle kunna utgöra skilda turordningskretsar.  

 

I ett annat fall preciserade Arbetsdomstolen att syftet med jämförandet av arbetsuppgifter inte 

skulle vara att klargöra om en viss arbetstagare har de kvalifikationer som krävs för att utföra 

en annans arbetsuppgifter. Syftet ska istället vara att avgöra om de arbetstagare som berörs av 

arbetsbristen kan anses utföra arbete av jämförbar beskaffenhet eller inriktning.46 Det centrala 

är alltså den enskildes arbetsuppgifter och det är detta som ska vara avgörande vid 

bedömningen, oavsett om det föreligger viss skillnad i kompetens mellan de berörda 

arbetstagarna. Bedömningen ska utgå från vilka arbetsuppgifter som den enskilde arbetstagaren 

hade vid tillfället för arbetsbristuppsägningarnas aktualiserade. Vid indelningen i 

turordningskretsar ska arbetsgivaren således inte ta hänsyn till arbetstagarens tjänstetitel eller 

liknande.47  

 

Det förhållande att turordningskretsarna ska utgöras av de arbetstagare som har de 

arbetsuppgifter som arbetsbristen avser kan innebära att turordningskretsarna blir mycket 

snäva. Det kan till och med vara så att det endast är en person som innehar de arbetsuppgifter 

som avses. Det kan även vara problematiskt att definiera vad som faktiskt är jämförbara 

arbetsuppgifter.48  

 

I AD 2004 nr 103 hade Arbetsdomstolen att avgöra om en domstol kunde placera en 

domstolssekreterare på en inskrivningsenhet i en egen turordningskrets, skild från de övriga 

sekreterarna. Arbetsdomstolen anförde att domstolssekreterarna förvisso arbetade med olika 

typer av juridik, men att det handlade om jämförbara arbetsuppgifter och arbetsmetoder. 

Arbetsdomstolen lyfte även fram att en arbetsgivare som önskar placera en enskild arbetstagare 

i en egen turordningskrets har bevisbördan för att den enskildes arbetsuppgifter har varit så 

säregna innehållsmässigt att detta är motiverat. Arbetsgivaren hade därför brutit mot 

turordningsreglerna i 3 § TurA-S. I ett mål har Arbetsdomstolen menat på att arbetsgivare som 

särbehandlar en eller flera arbetstagare som har haft i huvudsak jämförbara arbetsuppgifter ska 

kunna uppvisa att det varit motiverat att göra skillnad på dessa49. I senare praxis har 

Arbetsdomstolen skärpt uttalandet och menat på att en arbetsgivare som gör indelning i snäva 

turordningskretsar som omfattar endast enstaka arbetstagare ska "vara beredd att på ett 

övertygande sätt redogöra för motiven till detta"50. 

                                                 
46 AD 1993 nr 89 
47 Åhnberg. 2013, s 402 
48 Calleman. 2000, s 246 
49 AD 1993 nr 220 
50 AD 1998 nr 50 
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Det bör även nämnas att det inte är tillåtet att göra avsteg från begreppet  ”i huvudsak jämförbara 

arbetsuppgifter” genom ett lokalt kollektivavtal. Detta får dock träffas gällande ortsbegreppet. 

Arbetsgivaren och lokala arbetstagarorganisationer får träffa avtal om att turordningskretsen 

istället ska utgöras av arbetstagare med i huvudsak jämförbara arbetsuppgifter vid en del av 

myndigheten på en viss ort, delar av myndigheter på mer än en ort eller myndigheten i sin 

helhet.51  

3.4 Anställningstid (Sist in – Först ut) 
När turordningskretsen fastställts återstår att avgöra vilka av de drabbade arbetstagarna som ska 

ha företräde till fortsatt anställning. Det är i denna fas som principen om anställningstid ska 

tillämpas, det vill säga "sist in - först ut". Längre anställningstid ska alltså ge bättre placering 

på turordningslistan. I de fall där två arbetstagare har lika lång anställningstid ska ålder avgöra 

placering.52 

Vid beräkning av anställningstid ska hänsyn tas till den sammanlagda tiden där det kan anses 

ha förelegat ett anställningsförhållande mellan en arbetstagare och en arbetsgivare, oberoende 

av arbetstagarens arbetsuppgifter eller sysselsättningsgrad. Även viss ledighet från tjänsten, 

exempelvis föräldraledighet och sjukdom får tillgodoräknas vid beräkning av anställningstiden. 

Regeln är även oberoende av anställningsform, kollektivavtalsområde och om det varit uppehåll 

mellan anställningarna.53 

När anställningstiden ska beräknas vid uppsägning på grund av arbetsbrist tillämpas även 

kompletterande regler i 3 § LAS. Paragrafen är tvingande, dock är 22 § LAS dispositiv vilket 

innebär att ett kollektivavtal i viss mån kan undanröja verkan av 3 §. Paragrafen anger att 

arbetstagare som byter anställning från en arbetsgivare till en annan som tillhör samma koncern 

vid tidpunkten för anställningsövergången, får tillgodoräkna sig anställningstiden från den förra 

arbetsgivaren även hos den nya. Även arbetstagare som byter anställning i och med att ett 

företag eller en del av ett företag övergår från en arbetsgivare till en annan får tillgodoräkna 

anställningstiden hos den förre arbetsgivaren. Vid flera sådana anställningsövergångar får 

arbetstagaren tillgodoräkna den sammanlagda anställningstiden hos samtliga arbetsgivare. När 

det gäller anställningstid inom samma koncern ska dock vissa villkor uppfyllas för att en 

arbetstagare ska kunna tillgodoräkna sig anställningstiden. Koncernförhållandet ska ha 

förelegat vid tidpunkten för anställningsövergången och övergången ska ha skett utan uppehåll 

i anställningen inom koncernen.  

Vad som avses med koncern avgörs av bolagsrättsliga regler och i anställningsskyddslagens 

förarbeten hänvisas till aktiebolagslagen och lagen om ekonomiska föreningar. Inom det 

statliga området utgör de statliga myndigheterna, det vill säga domstolar, 

förvaltningsmyndigheter, riksdagen och dess myndigheter, en egen koncern. De statliga 

bolagen faller således utanför och utgör istället egna koncerner enligt samma principer som 

gäller privata aktiebolag.54  

För arbetstagare med staten som arbetsgivare ska den totala anställningstiden hos staten 

sammanräknas. Även här får arbetstagare tillgodoräkna all arbetstid oavsett om det varit 

uppehåll mellan anställningsperioderna, vid ledighet etc. Enligt 10 § TurA-S får dock statliga 

arbetstagare även tillgodoräkna sig anställningstid hos privata arbetsgivare om det föreligger 

                                                 
51 Åhnberg. 2013, s 402 och 5 § TurA-S 
52 22 § fjärde stycket LAS 
53 Iseskog. 2009, s 59 - 60 
54 Iseskog. 2009, s 62 
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särskilda skäl. Särskilda skäl kan vara om arbetsuppgifterna har ett nära samband eller annars 

jämförbara med de uppgifter arbetstagaren utför på myndigheten. Även när staten tagit över 

privat eller kommunal verksamhet får arbetstagaren tillgodoräkna sig anställningstiden hos den 

verksamheten.55 

3.5 Tillräckliga kvalifikationer 
Så långt är alltså turordningskretsarna utredda. Arbetstagarna ska delas in efter arbetsuppgifter 

eller driftsenhet, avtalsområde och ort. Arbetstagarnas ska sedan rangordnas efter 

anställningstid på en turordningslista. Arbetsgivaren ska här undersöka om de drabbade 

arbetstagarna kan beredas fortsatt anställning genom omplacering. Dock kvarstår att avgöra om 

de arbetstagare som i sådana fall får stanna på arbetsplatsen efter en driftsinskränkning har 

kompetensen som krävs för att utföra det arbete som är kvar.  

Vad som ska anses vara ”tillräckligt” har uttryckts i förarbeten där uttalanden gjorts om att detta 

inte ska tolkas vidare än att arbetstagaren ska ha den kompetens som normalt krävs vid en 

nyanställning för tjänsten i fråga. De menade även att viss kortare upplärningsperiod torde 

accepteras.56 Arbetsgivaren ska här utgå från samma begränsningar i antagningsrätten som om 

det avsåg en nyanställning. Dock ska arbetsgivaren inte behöva acceptera att omskolning måste 

ske eller att uppgifter som kräver yrkesvana tillsätts med arbetstagare som saknar detta.57 I AD 

1984 nr 44 drogs en slutsats, utifrån det som diskuterats i förarbetena, att arbetstagaren torde 

vara tvungen att minst uppfylla de kvalifikationer som krävs för tjänsten vad gäller utbildning 

och erfarenhet (minimikrav). Vad som avses med kortare upplärningsperiod preciseras inte i 

förarbeten, men bland annat nämns att det inte kan krävas att arbetstagaren "från första dagen 

fullständigt behärskar de nya arbetsuppgifterna"58.  

När det gäller vilka kvalifikationer som krävs för ett visst yrke är det arbetsgivaren som, genom 

sin antagningsrätt och arbetsledningsrätt, avgör detta59. Dock bör kvalifikationskraven inte vara 

obefogade och inte ställas högre än vad som annars skulle göras vid en nyanställning60. 

Bevisbördan för att en arbetstagare anses besitta eller sakna kvalifikationer ligger på 

arbetsgivaren och höga krav ställs vid bevisningen när denne vill göra gällande att en 

arbetstagare saknat tillräckliga kvalifikationer61.  

Viktigt att poängtera är att arbetsgivaren inte har rätt att välja den arbetstagare på 

turordningslistan som besitter de bästa kvalifikationerna, utan denne måste utifrån 

turordningsreglerna utreda om den aktuella arbetstagaren har tillräckliga kvalifikationer för att 

utföra arbetet62. För att anställningsskyddet inte ska hotas kan vad som är att anse som 

tillräckliga kvalifikationer göras föremål för rättslig prövning. 

De krav på tillräckliga kvalifikationer som en arbetsgivare kan ställa ska, som nämnt, motsvara 

de som vid en nyanställning. Således finns samma begränsningar på de kvalifikationskrav som 

kan ställas vid en sådan. De får exempelvis inte vara diskriminerande vad gäller kön, etnisk 

tillhörighet, funktionshinder eller sexuell läggning. Här gäller även förbudet mot indirekt 

diskriminering som innebär att arbetsgivaren tillämpar ett kriterium, bestämmelse eller 

förfaringssätt som framstår rimligt men som missgynnar de som skyddas av de olika 

                                                 
55 Åhnberg. 1991, s 42-46 
56 Prop. 1973:129, s 159 
57 Prop. 1981/82:71, s 54-ff 
58 Prop. 1973:129, s 260 
59 Calleman. 2000, s 152 
60 Prop. 1973:129, s 158 
61 Mats Glavå. Arbetsbrist - och kravet på saklig grund. Stockholm, 1999, s 521 
62 Calleman. 2000, s 160 
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diskrimineringslagstiftningarna. Dessa förbud mot diskriminering tillämpas på hela 

arbetsmarknaden.63 Vid anställning hos staten tillämpas även regeringsformens krav på 

saklighet och opartiskhet inom offentlig verksamhet64. 

Vidare har Arbetsdomstolen gjort uttalanden kring vad som ska kunna tas hänsyn till vid 

bedömning av om en arbetstagare anses ha tillräckliga kvalifikationer. Domstolen har menat att 

krav bör få ställas på behörighet, formell utbildning, praktisk erfarenhet, personliga egenskaper 

samt hälsa.  

Vissa behörighetskrav kan anses vara nödvändiga för tjänsten. Detta aktualiseras ofta inom 

staten då många yrkesgrupper kräver en viss behörighet enligt lag eller författning. Det kan vara 

krav som är knutna till en viss utbildning, exempelvis domare. Inom den privata sektorn kan 

behörighetskrav eller legitimationskrav uppställas för exempelvis läkare. De formella 

utbildningskrav som kan behöva uppfyllas är exempelvis en viss utbildning och vissa 

språkkunskaper som krävs för tjänsten. Vad gäller arbetstagarens praktiska erfarenhet har 

Arbetsdomstolen bland annat tagit hänsyn till dennes kontakter samt kännedom om 

verksamheten och marknaden. Vad gäller personliga egenskaper har Arbetsdomstolen uttalat 

att lagen inte utesluter att arbetstagarens lämplighet beaktas. Här har domstolen bland annat 

behandlat arbetstagarens uppträdande, snabbhet, stresstålighet, bristande omdöme etc. Även 

arbetstagarens hälsotillstånd kan i vissa situationer påverka dennes möjligheter till fortsatt 

anställning.65  

Målet AD 1984 nr 144 avsåg arbetstagare som, trots att omplaceringsmöjligheter fanns, sagts 

upp på grund av arbetsbrist då dessa ansågs sakna tillräckliga kvalifikationer för tjänsterna i 

fråga. Arbetsdomstolen hade här att utreda i vilken mån arbetstagares icke tillfälliga 

hälsotillstånd kan vägas in när dennes kvalifikationer ska bedömas. Arbetsdomstolen anförde 

att det förvisso inte rådde någon tvekan om att arbetstagare på grund av sjukdom skulle kunna 

hålla en lägre arbetstakt eller ha större sjukfrånvaro än andra arbetstagare. De tyckte dock att 

detta inte kunde tillmätas någon betydelse då sådant inte heller övervägs vid uppsägningar på 

grund av personliga skäl. Arbetsdomstolen menade dock att befattningar som ställer krav på 

exempelvis en viss kroppsstyrka skulle bedömas så att arbetstagare som saknar denna 

kroppsstyrka inte kunde anses ha tillräckliga kvalifikationer för att utföra arbetsuppgifterna. 

Arbetsdomstolen uttalade även att en arbetsgivare i vissa fall kan ha skäl att vägra en 

omplacering av en arbetstagare, trots att denne anser sig kunna utföra arbetsuppgifterna, om det 

finns grundad anledning att anta att en sådan omplacering skulle kunna skada arbetstagaren 

eller vara direkt olämplig med hänsyn till dennes hälsotillstånd. En arbetstagares hälsotillstånd 

kan således få betydelse för möjligheten till företräde till fortsatt anställning, förutsatt att 

sjukdomen inte är tillfällig. 

3.6 Omplacering  

7 § En uppsägning är inte sakligt grundad om det är skäligt att kräva att arbetsgivaren bereder 

arbetstagaren annat arbete hos sig / 22 § Kan en arbetstagare endast efter omplacering beredas 

fortsatt arbete hos arbetsgivaren, gäller som förutsättning för företräde enligt turordningen att 

arbetstagaren har tillräckliga kvalifikationer för det fortsatta arbetet. 

Arbetsgivarens omplaceringsskyldigheter vid arbetsbrist regleras i både 7 § andra stycket och 

22 § fjärde stycket LAS. För att kravet på tillräckliga kvalifikationer ska aktualiseras ska det 

                                                 
63 Ibid, s 153-154 
64 1 kap. 9 § Regeringsformen 
65 Calleman. 2000, s 169-ff 
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alltså vara fråga om en omplaceringssituation. Det blir här fråga om ett samspel mellan de olika 

lagreglerna. För att utreda i vilket skede omplaceringsskyldigheterna och kravet på tillräckliga 

kvalifikationer ska tillämpas kommer de båda lagreglerna att redogöras för nedan. 

3.7 Omplacering enligt 7 § 
I 7 § andra stycket LAS anges att en uppsägning inte är sakligt grundad om det är rimligt att 

arbetsgivaren bereder arbetstagaren annat arbete hos sig vilket ger uttryck för arbetsgivarens 

omplaceringsskyldighet. Enligt uttalanden i förarbetena är omplaceringsskyldighetens syfte att 

ge uttryck för principen om att arbetsgivaren ska vidta alla åtgärder möjliga innan arbetstagaren 

sägs upp. I förarbetena menades att en uppsägning ska vara den yttersta åtgärden och ska 

tillämpas endast när alla möjligheter till att undvika uppsägningarna har uttömts.66 Uttrycket 

”skäligt att kräva” innefattar även att arbetstagaren ska ha tillräckliga kvalifikationer för de 

anställningar där omplaceringsmöjligheter finns. Det är alltså inte skäligt att kräva att 

arbetsgivaren ska omplacera en arbetstagare till en tjänst som denne saknar tillräckliga 

kvalifikationer för.67 

Till skillnad från turordningsreglerna är reglerna gällande omplacering i 7 § indispositiva. Det 

är alltså inte möjligt att i kollektivavtal göra inskränkningar i arbetsgivarens 

omplaceringsskyldighet. Det är dock möjligt att utvidga denna genom individuella eller 

kollektiva avtal.68 

3.7.1 Omplacering inom hela verksamheten 
Arbetsgivarens omplaceringsskyldighet innefattar i princip hela verksamheten. Vad som avses 

med hela verksamheten kan vara nödvändigt att reda ut när arbetsgivaren bedriver verksamhet 

vid flera driftsenheter. Då en uppsägning ska vara den yttersta åtgärden är utgångspunkten att 

arbetsgivaren ska undersöka möjligheten att omplacera arbetstagaren någonstans inom 

verksamheten. Det spelar således ingen roll att verksamheten är förlagd till fler orter. 

I AD 1984 nr 41 konstaterade domstolen att det inte heller spelar någon roll att en verksamhet 

är indelad i flera organisatoriska enheter. Målet rörde en arbetstagare som sagts upp på grund 

av arbetsbrist hos ett av landstingets sjukvårdsdistrikt. Distriktet menade på att 

omplaceringsskyldigheten förelåg endast inom distriktets område. Arbetsdomstolen slog dock 

fast att landstinget var att anse som arbetsgivare i detta fall. Landstinget som juridisk person 

hade därmed omplaceringsskyldighet inom hela verksamheten. 

I vissa fall kan dock arbetsgivarens omplaceringsskyldighet begränsas till att endast avse en del 

av verksamheten. För att detta ska vara möjligt ska dock verksamheten vara indelade i olika 

verksamhetsgrenar som i sin tur ska vara organiserade på ett sådant sätt att de kan anses utgöra 

egna juridiska personer. Verksamheten ska vara organisatoriskt och administrativt indelade i 

olika enheter, men även utöva olika verksamhetsslag. Detta kan exempelvis avse kommunal 

verksamhet så som skola och teknisk förvaltning.  

Verksamhetsgrenarna ska, även om de inte är självständiga juridiska personer, ha befogenheter 

kring anställningar som om de utgjorde en egen juridisk person. De ska alltså utåt sett verka 

som en sådan självständig enhet. Detta kan exempelvis avse sådana grenar som har en egen 

personalavdelning med befogenheter att säga upp och anställa arbetstagare. Det är inte här 

verksamhetens storlek som är avgörande, utan att verksamhetsslagen är olika och att dessa är 

självständigt organiserade som en enhet. För att denna undantagsregel ska kunna tillämpas 

                                                 
66 Prop. 1973:129, s 121 
67 Prop. 1973:129, s 243 
68 Iseskog. 2009, s 93 
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räcker det inte med att ett av dessa kriterier uppfylls.69 

Inom det statliga området anses staten vara en enda juridisk person. Varje myndighet utgör 

således inte en egen juridisk person. Det är dock orimligt att i omplaceringssammanhang utgå 

från staten och dess myndigheter som en enda arbetsgivare. 

I AD 1996 nr 66 hade domstolen bland annat att utreda omfattningen av 

omplaceringsskyldigheten inom staten. Målet rörde regionmyndigheten för Kriminalvården i 

Umeå. Arbetsdomstolen menade att om utgångspunkten skulle vara att hela Kriminalvården 

skulle ses som en verksamhet skulle omplaceringsskyldigheten omfatta samtliga 

kriminalvårdsmyndigheter i landet (bland annat Kriminalvårdsstyrelsen och häkten). 

Arbetsdomstolen menade att en omplaceringsskyldighet av den omfattningen var "oskäligt 

betungande för arbetsgivaren". Domstolen konstaterade därför att omplaceringsskyldigheten 

endast skulle avse de kriminalvårdsverksamheter som var verksamma i Umeå-regionen då 

myndigheten i fråga i praktiken endast utövade ledning över dessa verksamheter. 

Arbetsdomstolen menade alltså att de statliga verksamheter som är organiserade enligt en 

gemensam arbetsgivarfunktion skulle betraktas som en arbetsgivare och därigenom utgöra 

gränsen för omplaceringsskyldigheten. Det är således hur verksamheten är organiserad som ska 

ha den centrala betydelsen. 

Med anledning av detta talas det därför om ett så kallat "funktionellt arbetsgivarbegrepp". 

Arbetsdomstolen har bland annat uttalat att "en statlig myndighet som har funktion och förmåga 

att utöva arbetsgivarrollen är att betrakta som arbetsgivare vid hanteringen av skyldigheter 

enligt LAS"70. I domen uttalade sig Arbetsdomstolen även vad gäller olika verksamhetsslag 

inom staten. Domstolen ansåg Kriminalvården vara ett verksamhetsslag men gjorde ytterligare 

en avgränsning gällande omplaceringsskyldigheten och angav att denna skulle begränsas till 

regionmyndigheten. Domstolen uttryckte att "arbetsgivarbegreppet inom staten ska ges 

definitionen att arbetsgivaren är den eller de myndigheter som i lednings och 

styrningshänseende utövar en fullödig arbetsgivarfunktion, ett funktionellt 

arbetsgivarbegrepp".71 

3.7.2 Omplacering till ledigt arbete 
Arbetsgivarens omplaceringsskyldighet enligt 7 § LAS avser lediga arbeten inom 

verksamheten. Med detta menas sådant arbete som är ledigt vid tillfället för omplaceringen eller 

arbete som kan antas bli ledigt efter arbetstagares uppsägningstid. Av dessa lediga befattningar 

ska arbetsgivaren sedan erbjuda en omplacering som är så skäligt som möjligt utifrån dessa 

förutsättningar. Om arbetstagaren tackar nej till ett skäligt omplaceringserbjudande anses 

arbetsgivaren ha fullgjort sina skyldigheter. Det är här arbetsgivaren som har bevisbörda både 

för att ett sådant erbjudande givits och att arbetstagaren avböjt detta. Arbetsgivaren ska även 

kunna visa att arbetstagaren varit vetandes om de konsekvenser som uppkommer i och med 

avböjandet, det vill säga att uppsägning fullgörs.72 Vad som menas med skäligt 

omplaceringserbjudande kommer inte att preciseras närmare.  

Arbetstagare kan göra anspråk på lediga tjänster som denne har tillräckliga kvalifikationer för 

även om det skulle innebära en befordran73. I förarbeten till 1982 års anställningslag uttalades 

att det inte skulle vara möjligt att omplacera statliga arbetstagare till en högre tjänst då detta 

                                                 
69 Ibid. s 90 - 91 
70 Ibid. s 89 och AD 2003 nr 10 
71 Ibid. s 92-93 
72 Ibid. s 93 - 97 
73 AD 1995 nr 107 



   

 

19 

 

skulle strida mot de statliga reglerna för tjänstetillsättning74. Här åsyftas bland annat 

Regeringsformens krav på att tillsättning av statliga tjänstemän ska grundas på skicklighet och 

förtjänst75. Dock har Arbetsdomstolen understrukit att uttalandet i förarbetena inte fått något 

stöd i rättskällor och inte heller tillämpats i praxis76. I ett mål framhöll Arbetsdomstolen att 

omplaceringsskyldigheten inte skulle vara inskränkt till att endast avse befattningar av samma 

slag som den som arbetstagaren hade vid omplaceringens aktualisering. Det relevanta för 

bedömningen ska således alltid vara huruvida arbetstagaren i fråga kan anses ha tillräckliga 

kvalifikationer för det lediga arbetet.77 

3.8 Omplacering enligt 22 § 
Inom turordningskretsen ska arbetsgivaren utreda om de som har företräde till fortsatt 

anställning efter omplacering kan utföra de arbetsuppgifter som blir kvar. Till skillnad från de 

regler om omplacering som lyder av 7 § andra stycket LAS kan omplacering ske till befattningar 

som innehas av annan arbetstagare. Detta kan få den praktiska innebörden att arbetstagare med 

längre anställningstid kan göra anspråk på en tjänst som besitts av en arbetstagare med kortare 

anställningstid, trots att det inte är dennes tjänst som ska dras in. Det finns både likheter och 

olikheter mellan de olika omplaceringsreglerna. Dessa kommer att behandlas nedan. 

3.8.1 Förhållandet mellan omplacering enligt 7 § och 22 § 
 

7 § 

 Förutsättning för omplacering är att arbetstagaren har tillräckliga kvalifikationer för 

fortsatt arbete 

 Omplaceringen avser endast ledigt arbete 

 Omplaceringen avser i princip hela arbetsgivarens verksamhet 

 Paragrafen är indispositiv 

 Brott mot paragrafen kan innebära att uppsägningen ogiltigförklaras 

22 § 

 Förutsättning för omplacering är att arbetstagaren har tillräckliga kvalifikationer för 

fortsatt arbete 

 Omplaceringen kan ske till befattning som redan är tillsatt, under vissa förutsättningar 

 Omplaceringen sker endast inom turordningskretsen 

 Paragrafen är dispositiv 

 Brott mot regeln om tillräckliga kvalifikationer kan leda till skadeståndspåföljd 

Vid en arbetsbristuppsägning kan det i vissa fall bli aktuellt att tillämpa båda dessa 

omplaceringsregler. Om arbetsgivaren inte lyckats undanröja arbetsbristen genom 

                                                 
74 Prop. 1981/82:71, s 62 
75 12 kap. 5 § RF och 4 § LOA 
76 AD 2013 nr 13 
77 AD 1984 nr 82 
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omplaceringar enligt 7 § LAS kan omplacering återigen bli aktuellt vid upprättandet av en 

turordningslista. När det gäller vilken av dessa omplaceringsskyldigheter som ska fullgöras 

först har rättsläget länge varit oklart. Calleman presenterar ett argument där prövningen 

gällande om en uppsägning varit rättsenlig utgörs av två led. Det första ledet avser att avgöra 

om uppsägningen varit sakligt grundad, vari arbetsgivarens omplaceringsskyldighet omfattas. 

Det andra ledet aktualiseras när turordningen ska upprättas. Omplacering enligt 22 § blir aktuell 

när uppsägningar på grund av arbetsbrist blir nödvändiga. Alltså tillämpas dessa regler först när 

en uppsägning ska göras. Detta argument innebär att omplaceringar enligt 7 § är en förutsättning 

för att 22 § överhuvudtaget ska aktualiseras.78   

I senare praxis har Arbetsdomstolen fastslagit denna ordning vid tillämpning av 

omplaceringsreglerna. Domstolen menade här, med stöd av bland annat Callemans argument, 

att det inte kan föreligga saklig grund för uppsägning om omplacering inte prövats enligt 7 §. 

Omplacering enligt 22 § LAS blir alltså tillämpligt först i det skede där 

omplaceringsmöjligheterna enligt 7 § LAS uttömts.79 

3.9 Turordningslista 
För att knyta ihop det som hittills behandlats kommer nedan visas ett exempel på hur en 

turordningslista skulle kunna se ut. 

När arbetstagarna delats in enligt driftsenhet, avtalsområde, arbetsuppgifter etc. upprättas 

turordningslistan där arbetstagarens sammanlagda anställningstid ska utgöra grunden för 

arbetstagarnas placering. Arbetstagare 1 - 5 tillhör en slutlig turordningskrets där Andersson 

har längst anställningstid med sina 10 år hos verksamheten. 

1. Andersson - 10 år 

2. Bengtsson - 8 år 

3. Cederlund - 6 år 

4. Danielsson - 4 år 

5. Eriksson - 2 år 80 

 

Låt oss säga att två arbetstagare behöver sägas upp på grund av att det råder ekonomisk 

arbetsbrist eller arbetsbrist på grund av övertalighet hos arbetsgivaren. Det är alltså Danielsson 

och Eriksson som i detta fall kommer sägas upp i och med att dessa har kortast anställningstid. 

 

Låt oss istället säga att arbetsbrist uppstått på grund av att Cederlunds befattning ska dras in. 

Cederlund kan således endast erbjudas fortsatt anställning om han eller hon kan omplaceras till 

annan tjänst. Enligt principen ”sist in - först ut” har Cederlund längre anställningstid än 

Danielsson och Eriksson och ska därmed ha företräde. I denna situation ska arbetsgivaren alltså 

utreda om Cederlund har kompetens för att klara av Danielsson eller Erikssons arbetsuppgifter. 

Låt oss då säga att arbetsgivaren bedömer att Cederlund har tillräckliga kvalifikationer för 

Danielsson arbete. Cederlund har då rätt att bli omplacerad till dennes tjänst och det är därmed 

Danielsson som ska sägas upp. 

 

I det fall att Cederlund skulle ha tillräckliga kvalifikationer för både Danielsson och Erikssons 

arbete är det Cederlunds arbetsskyldighet som blir aktuell. Det är alltså vad som gäller i 

anställningsavtalet mellan Cederlund och arbetsgivaren. Om anställningsavtalet inte reglerar 

detta är det sedvänja och den så kallade 29/29-principen som ska gälla. Denna princip har fått 

                                                 
78 Calleman. 2000, s 141-143 
79 AD 2009 nr 50 och AD 2011 nr 30 
80 Iseskog. 2009, s 71 
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sitt namn efter AD 1929 nr 29 där Arbetsdomstolen underströk att kollektivavtalsbundna 

arbetstagare skulle utföra sådant arbete för arbetsgivarens räkning som står i naturligt samband 

med dennes verksamhet och som kan anses falla inom arbetstagarens yrkeskvalifikationer.  

 

Cederlund ska dock inte tvingas att acceptera en omplacering till en tjänst som innebär lägre 

sysselsättningsgrad eller som annars erbjuder sämre villkor än den tjänst han eller hon har idag. 

I de fall båda tjänsterna ligger utanför Cederlunds arbetsskyldighet ska arbetsgivaren erbjuda 

den tjänst som är skäligast.81 Skulle då Erikssons tjänst vara den mest skäliga av de båda 

omplaceringsmöjligheterna ska Cederlund alltså erbjudas dennes tjänst. Det skulle därför få 

konsekvensen att Eriksson sägs upp. 

  

                                                 
81 Ibid. s 72-75 
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4. Analys & Diskussion 
Studien har visat att det finns stora skillnader vad gäller turordningskretsarna och dess 

utformning mellan det statliga och privata området, även om vissa likheter finns. Begreppet 

arbetsbrist har samma huvudsakliga innebörd på de båda områdena. Däremot spelar fler 

faktorer in när det gäller statliga verksamheter då dess ekonomi och utformning kan vara 

beroende av politiska beslut. Exempelvis kan en chef på en statlig myndighet inte själv avgöra 

om denne önskar bedriva verksamhet eller inte. Myndigheten kan inte heller styra över sin 

ekonomi på samma sätt som en privat verksamhet. Utgångspunkten är dock densamma, det vill 

säga att saklig grund med därtill hörande omplaceringsskyldighet är en förutsättning för 

uppsägningarnas giltighet. 

 

De största skillnaderna påträffas först när arbetsbristuppsägningar måste ske. Statliga 

verksamheter ska i huvudsak tillämpa TurA-S parallellt med bestämmelser i LAS medan privata 

verksamheter istället ska rätta sig efter 22 § LAS. Paragrafen är dock dispositiv vilket innebär 

att möjligheten finns till likvärdiga utformningar vad gäller turordningskretsar.   

 

De olika regleringarna beror på den statliga verksamhetens annorlunda utformning. Lagstiftaren 

har mot bakgrund till detta inte ansett det möjligt att tillämpa samma regler. Fokus har lagts på 

den tilläggsregel om avtalsområden som regleras i LAS. Regeln ansågs inte kunna tillämpas på 

statlig verksamhet då dessa ofta har kollektivavtal som täcker stora delar av verksamheten. 

Turordningskretsarna enligt 22 § LAS skulle alltså bli alltför vida. Resultatet har därmed blivit 

att turordningskretsarna ska utgöras av de arbetstagare som har de arbetsuppgifter som 

arbetsbristen avser. När det sedan gäller arbetstagarnas placering inom turordningskretsen 

tillämpas principen om ”sist in – först ut” både på det statliga och privata området. 

 

Anställningsskyddet kan ses som en typ av avvägning mellan å ena sidan arbetsgivarens 

ledningsrätt och å andra sidan arbetstagarens rätt till skydd för sin anställning. Efter att ha 

studerat turordningsreglerna blir det dock tydligt att denna avvägning kan bli något 

snedfördelad. Detta bör särskilt gälla när det är fråga om mindre företag där 

turordningskretsarna riskerar bli mycket snäva. 

Oräkneliga rättsfall har tagits upp i Arbetsdomstolen där arbetstagarsidan menat på att 

arbetsgivare gjort felaktiga indelningar efter exempelvis driftsenhet och ort. Detta är inte 

särskilt förvånande med tanke på de invecklade reglerna och de otydliga anvisningarna för 

arbetsgivare att rätta sig efter. Det bör vara ganska svårt för företag, särskilt privata, att tyda 

reglerna.  

Inom det statliga området verkar reglerna vara betydligt enklare att förstå sig på. En myndighet, 

som förmodligen har flera anställda jurister, bör inte ha några större svårigheter att avgöra vilka 

arbetstagare som har i huvudsak jämförbara arbetsuppgifter. Att turordningskretsarna verkar 

vara svårare att avgränsa på det privata området är enligt mig märkligt då en misstolkning av 

hur turordningen ska upprättas samt regler kring omplacering kan få förödande konsekvenser 

för ett mindre företag. Större företag och myndigheter klarar däremot av en ekonomisk smäll, 

även fast det är mycket viktigt att uppsägningar sker på ett korrekt sätt hos en myndighet då 

verksamheten finansieras med skattepengar. 

Driftsenhetsbegreppet verkar vara väldigt debatterat. I det förslag från arbetsrättskommittén 

som redogjordes för under kapitel 3.1, som inte fick något gehör, föreslås bland annat ändringar 

av begreppet. Kommittén menade att en mellanväg var rimlig, turordningskretsarna skulle 

varken vara rent geografiska eller organisatoriska. Att endast utgå från organisatoriska 

indelningar skulle givetvis hota anställningsskyddet på ett sådant sätt som de redogör för. Dock 
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anser jag det ligga mer i linje med arbetsgivarens ledningsrätt att få fatta de organisatoriska 

beslut som denne anser passa sin verksamhet bäst. Kanske det istället skulle införas en typ av 

tilläggsregel som anger att organisatoriska förändringar inte får göras tillfälligt och att 

Arbetsdomstolen i sådana fall skulle kunna ha möjlighet att pröva om arbetsbristen uppstått 

genom att arbetsgivaren gjort sådana tillfälliga förändringar i verksamheten. I sådana fall bör 

arbetsgivaren kunna uppvisa starka bevis för att förändringen varit befogad och visa att 

uppsägningarna inte skett på grund av godtyckliga omorganisationer för att bli av med specifika 

arbetstagare. 

För övrigt anser jag kommitténs förslag vara rimligt. Det vill säga att den yttre gränsen för 

turordningskretsarna ska vara hur verksamheten är organiserad utåt sett. En sådan indelning 

anser jag vara rättvis för både arbetsgivare så väl som för arbetstagare. Jag har dessutom tolkat 

förslaget så att det påminner om den indelning som råder på det statliga området, det vill säga 

i huvudsak jämförbara arbetsuppgifter, genom att istället låta ”arbetsenheter” utgöra 

turordningskretsens yttre ram. Jag anser att en sådan indelning speglar arbetsmarknaden på ett 

bättre sätt. Just driftsenhetsbegreppet verkar vara det som är i störst behov av förändring och 

begreppet verkar ha spelat ut sin roll. 

Vad gäller ortsbegreppet har jag tolkat det så att det inte är skillnad mellan det privata och det 

statliga området. Åhnberg hänvisade till diskussioner som förts vid TurA-S tillkomst och 

menade att ortsbegreppet på det statliga området skulle ges en vidare innebörd. Vid min 

utredning har jag inte lyckats hitta något som styrker denna uppfattning. Jag letade även efter 

någon typ av gemensam kommentar till kollektivavtalet, utan att hitta något sådant. Det faktum 

att jag inte lyckats hitta något som styrker Åhnbergs uppfattning gör att slutsatsen måste dras 

att han syftat på de avvikelser som kan göras gällande ortsbegreppet i lokala kollektivavtal. På 

så sätt kan ortsbegreppet ges en mer vidsträckt tolkning.  

Arbetsdomstolens bedömningar vad gäller ortsbegreppet anser jag vara i takt med verkligheten 

och ortsindelningen verkar logisk, särskilt när det gäller storstadsområden och glesbygd. I 

Stockholmsområdet är kollektivtrafiken utbredd och olika driftsenheter har förmodligen nära 

samarbete med varandra. En bedömning där kommungränsen ska utgöra ortsbegreppets gräns 

är således rimlig enligt min uppfattning. När det gäller glesbygd kan möjligheterna att 

transportera sig mellan olika orter vara betydligt mer komplicerade. Det är inte lika bra koppling 

mellan orter som det är i storstadsregioner. Av Arbetsdomstolens domskäl kan slutsatsen dras 

att det är bebyggelse- och befolkningskoncentrationen samt allmänt språkbruk som ska vara det 

avgörande vid bedömningen.  

När det gäller indelning enligt avtalsområde anser jag även detta vara rimligt. Avgränsningen 

uttrycker på ett bra sätt hur verksamheten drivs i verkligheten. Även denna indelning påminner 

om indelningen som följer av TurA-S. 

Jag anser att det vore bättre om även den privata sektorn tillämpade reglerna om i huvudsak 

jämförbara arbetsuppgifter. Detta då jag anser detta vara en mer rättvis lösning för 

arbetstagarna, så väl som för arbetsgivaren. Kretsarna riskerar dock att bli väldigt små när det 

gäller mindre företag, men även i vissa större företag. Jag ser dock ingen riktig skillnad i det 

avseendet vid tillämpning av de regler vi har idag. Som jag nämnde är vissa indelningar i 

turordningskretsar relativt lika bestämmelserna i TurA-S. Jag anser därför det vore bättre att 

utesluta de olika leden och istället tillämpa bestämmelserna om i huvudsak jämförbara 

arbetsuppgifter. Jag tror även det skulle vara enklare för arbetsgivare att göra en sådan indelning 

då denne vet hur verksamheten är utformad och vet vad de anställda har för arbetsuppgifter. 

Det blir för många steg att ta hänsyn till när turordningskretsarna i 22 § ska tillämpas. 
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När det gäller principen ”sist in – först ut” tror jag dess ställning är så pass stark att den inte 

kommer försvinna. Fördelar med bestämmelsen är att arbetstagare som varit trogen en 

arbetsgivare länge, samt äldre arbetstagare, ”får tillbaka lojaliteten” genom att de sitter säkert 

vid en arbetsbristuppsägning. Däremot kan det missgynna unga som kanske fått sitt första jobb. 

Låt oss säga att jag efter examen får en tjänst som migrationshandläggare. Migrationsverket har 

en tuff uppgift just nu, på grund av den rådande flyktingkrisen, och de har därför beviljats mer 

pengar för att kunna anställa mer personal. Säg att flyktingkrisen avtar om två år och 

Migrationsverket därmed får brist på arbetsuppgifter eller beviljas mindre pengar för att utföra 

sitt uppdrag. Detta skulle kunna komma att innebära att jag blir uppsagd. 

Principen om anställningstid kan även leda till att människor inte vågar byta jobb för att undvika 

att hamna sist på en turordningslista. Äldre arbetstagare som sitter inne med mycket kompetens 

kanske inte vill offra sina tjugo år hos en arbetsgivare för att byta till ett annat jobb där dennes 

kompetens behövs och kan tas tillvara på ett bättre sätt. Detta bör kunna leda till att det blir 

sämre ruljangs på arbetsmarknaden vilket bör vara negativt ur en samhällsekonomisk synpunkt. 

Regeln med tillräckliga kvalifikationer anser jag vara bra eftersom det skulle få katastrofala 

konsekvenser på arbetsmarknaden om den var full av människor som inte klarade av sitt arbete. 

På det statliga området vore detta särskilt illa med hänsyn till det viktiga arbete de har att utföra. 

Ett dåligt utfört jobb av myndigheter leder till minskat förtroende från samhället. Vad gäller 

den upplärningsperiod som kan godtas vid omplacering har jag tolkat uttalandet om att 

arbetstagare inte ska behöva behärska sina nya arbetsuppgifter ”redan från första dagen” så att 

den ska vara relativt kort. 

Slutsatsen jag dragit är således att turordningsreglerna enligt LAS kan behöva uppdateras något. 

Jag anser de inte överensstämma med dagens arbetsmarknad och de är alltför komplicerade att 

tillämpa. Det faktum att turordningsreglerna kan vara svåra att tillämpa kan få negativa 

konsekvenser för rättssäkerheten och anställningsskyddet då oriktiga uppsägningar kan göras 

på grund av felaktig tillämpning av 22 § LAS. Jag anser dock reglering vara nödvändig för att 

tillse anställningsskyddet. Om arbetsgivare skulle få fria tyglar att säga upp arbetstagare skulle 

detta kunna riskera att missbrukas för att exempelvis bli av med besvärliga anställda. 

Jag har förståelse för att önskan att välja vilka som ska sägas upp finns bland arbetsgivare och 

att det huvudsakliga skälet är för att behålla kompetens, vilket kan vara särskilt viktigt inom 

många verksamheter. Med anledning av detta anser jag att kompetens och prestationer bör 

kunna vägas in vid upprättandet av turordningskretsarna. Arbetsgivare ska inte behöva göra sig 

av med kompetens för att skydda arbetstagare som kanske saknar denna och som inte tillgodoser 

verksamhetens eller allmänhetens behov på bästa sätt. 
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