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Sammanfattning 

Uppsatsen redogör för svenska undantagsregler för småföretagare på 
anställningsskyddets område. Den utreder även under vilka omständigheter som 
undantagsregler kan behövas samt varför just småföretagare i så fall skall 
omfattas av dessa undantag. Syftet har varit att ta reda på ovanstående samt 
redogöra för den tidigare utformningen av 22 § 2 st lagen om anställningsskydd. 
Förslag på olika utformningar av undantagsregeln tas upp och de svenska 
förhållandena belyses genom internationella jämförelser och den historiska 
utvecklingen på arbetsrättens område i Sverige. Slutsatserna är att undantagsregler 
inom arbetsrätten generellt behövs i de fall där flexibiliteten på arbetsmarknaden 
inte är tillräckligt stor för att kunna tillgodose marknadens behov av 
arbetstillfällen.  Det finns inga särskilda skäl till att småföretagare är de som 
behöver särregleras inom arbetsrätten, däremot kan dessa komma att behöva 
omfattas av undantag om arbetsrätten är utformad på ett sätt som inte främjar 
tillväxt i de små företagen. Det finns många olika lösningar på utformningar av 
undantag för småföretagare.  

 
Nyckelord: undantagsregel, småföretag, anställningsskydd, förändring, Danmark, 
Tyskland 

 
 



 

 

Abstract 

The essay describes the 22 § 2 part in the Swedish Employment Protection Act. 
This paragraph regulates the special possibilities for small enterprises to decide 
which employees should be noticed due to decrease in labour need. It also 
describes under which circumstances exceptions to rules can be needed and if 
there are any certain reasons especially small enterprises should be regulated in 
this way. The purpose has been the above mentioned as well to illuminate the 
earlier model of the regulation. Also different proposals due to the paragraph are 
shown and the Swedish regulation is compared with Danish and German 
regulation for small enterprises as well as with the historical development of the 
Swedish Labour Law. The conclusions are that exceptions generally are needed 
when the flexibility on the Labour market is too low to supply the market demand 
of working places in a satisfactory way. There are no reasons that especially small 
enterprises should be regulated by the exceptions in the Labour Law, but it seems 
like they need to be covered if the law is not functioning in a way that promote 
growth in small enterprises. The essay also shows that there are a lot of different 
ways to comply with the special needs of these businesses.  
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1 Varför en uppsats av detta slag och 
på vilket sätt? 

Denna inledande del presenterar uppsatsens syften, frågeställningar och 
tillvägagångssätt. Den förklarar också uppsatsens relevans och varför 
uppsatsförfattaren ansett frågeställningarna vara av intresse. 
 

1.1 Problem och syfte 

Arbetsrättslig reglering är en mycket ideologisk del av juridiken.1 Den visar 
tydligt vilka förhållanden lagstiftaren valt att främja, vilka ideologiska 
referensramar som politiken vilat på i olika tider och vilka grupper och värden 
lagstiftaren valt att gynna. Även i de fall där lagstiftaren är frånvarande i den 
arbetsrättsliga regleringen lyser det ideologiska ställningstagandet solklart.2 Detta 
märks inte minst vid en titt på vår omvärlds arbetsrättsliga reglering eller vid en 
historisk tillbakablick i vårt eget land. Vidare är anställningsskyddet en av de mest 
kontroversiella delarna av arbetsrätten, som även blivit än mer aktuell i och med 
globaliseringen och den teknologiska utvecklingen.3 Huruvida statlig reglering är 
av ondo eller godo är ett ideologiskt ställningstagande; men klart är att vilken väg 
lagstiftaren än väljer får detta konsekvenser.  
 
Den här uppsatsen utreder en del av den arbetsrättsliga lagstiftningens tillkomst, 
dess syften och konsekvenser. Den tittar på den arbetsmarknad och den 
företagsstruktur som råder och på den ideologiska förskjutningen som ägt rum. 
Uppsatsen åskådliggör vidare på vilka olika sätt en lagstiftare eller parterna på 
arbetsmarknaden kan gynna eller missgynna samhällsekonomin, och vilka olika 
möjligheter som finns för att tillgodose olika behov. Konflikten är främst att väga 
arbetstagarnas anställningsskydd gentemot arbetsgivarens arbetsledningsrätt. I 
forskningen tycks råda stor uppslutning kring påståendet att ett starkt 
anställningsskydd missgynnar rörligheten på arbetsmarknaden såväl som de 
arbetstagare som står utan anställning.4 I Sverige finns vissa uppluckringar för de 

                                                                                                                                                   
 
1 Exempelvis Calleman 2000:83.  
2 Om intresse finns för att läsa vidare om avregleringar i arbetsrätten läs exempelvis om Thatcher-eran i Paul, 
Edwards m.fl, 1998. Great Britain: From Partial Collectivism to Neoliberalism to Where? Oxford.    
3 Skedinger, 2008:11.  
4 Skedinger, 2008:16.  
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företag som är minst, och därmed kommit närmare enskilda arbetstagare i 
beroendeställning. Sådana åtgärder anses allmänt gynna nyanställningar och är 
därmed positivt för samhällsekonomin, i alla fall på kort sikt. Sedan 
”lagstiftningsexplosionen” på 1970-talet är småföretagarnas situation omtvistad 
och det har i olika omgångar diskuterats hur deras situation kan förändras.5 När 
det kommer till den arbetsrättsliga delen av diskussionerna är det ofta 22 § 2 
stycket lagen om anställningsskydd som varit uppe till debatter, utredningar och 
motionerande. Denna paragraf har ändrats samt debatterats flitigt med flera olika 
förslag på utformning som följd. Uppsatsen innehåller en historisk tillbakablick 
och en internationell utblick för att belysa dagens reglering i en historisk och 
internationell kontext. En historisk tillbakablick förklarar inte enbart 
småföretagens utveckling och möjligheter när det gäller att anställa och säga upp 
arbetstagare och att förfoga över arbetstagarnas sammansättning, utan också en 
stor del av den arbetsrättsliga lagregleringens avsikter.  

1.2 Frågeställningar 

Följande frågeställningar besvaras i uppsatsen. Komparativ metod är centralt vid 
besvarandet av dessa.   

 
 Under vilka omständigheter behövs undantagsregler i arbetsrättslig 

lagstiftning? Vilka behov gör att särskilt småföretagare anses behöva 
omfattas av undantagsregler? 

 
 Vilka undantagsregler för småföretagare finns i svensk lagstiftning när det 

gäller anställningsskyddet och hur tillämpas dessa regler? 
 
 På vilket sätt skulle nuvarande regler kunna förändras och hur skulle 

ytterligare undantagsregler kunna se ut?   

1.3 Metod och material 

Uppsatsförfattaren tillämpar sedvanlig juridisk metod med komparativa inslag för 
att klarlägga rättsläget de lege lata samt vilka undantagsregler för småföretag som 
finns i andra länder. De lege ferenda perspektivet är dock av stor betydenhet i 
uppsatsen eftersom angreppssättet är brett och materialet kommer att belysa olika 

                                                                                                                                                   
 
5 Edlund – Nyström, 1995:24; Bohman, riksdagens protokoll 1975/76: 145 s 181, AU 1978/88: 8, AU 1989:4, 7 i 
Fahlbeck, 1989:54.   
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förändringsmöjligheter.6 Det använda materialet är främst doktrin, förarbeten, 
praxis, lagkommentarer och motioner. För de komparativa delarna har en intervju, 
doktrin och utländsk lagtext används. Länderna i de komparativa delarna, 
Tyskland och Danmark, har valts med omsorg. Länderna anses intressanta 
eftersom det finns stora inbördes skillnader i den arbetsrättsliga regleringen samt 
att de båda belyser Sveriges förhållanden på ett tänkvärt sätt. Uppsatsförfattaren 
har också ansett det viktigt att de valda länderna varit geografiskt, men kanske 
främst kulturellt, näraliggande. Om så inte varit fallet hade det varit svårt att 
kunna dra några generella slutsatser om de samband som tycks föreligga, samt att 
kunna applicera det ena landets lagstiftning på de andra ländernas omständigheter. 
Så kallad komparativ skevhet anses alltså inte föreligga länderna emellan även om 
kulturella skillnader naturligtvis anträffas vid djupare analys.7   
 
I kapitlet om lagstiftningens funktion, kapitel 2, har i viss mån rättsvetenskaplig 
doktrin med genusvetenskapliga inslag använts därför att uppsatsförfattaren anser 
att en analog tillämpning mellan de förhållanden som råder i den arbetsrättsliga 
sfären och de förhållanden som föreligger inom rättsvetenskaplig genusforskning 
varit möjlig.8 Anledningen till att de rättsvetenskapliga delarna tagit med är att ge 
en fingervisning om vad rätten är, vad den borde vara och hur den skulle kunna se 
ut.    

1.3.1 Avgränsningar 

Uppsatsen belyser de små företagens situation och den lagstiftning som berör 
dessa associationer. Avgränsningen är naturlig i och med att endast en del av 
företagen är intressanta i denna fråga; nämligen de små företagen. Endast 
undantagsregler i samband med uppsägningar på grund av arbetsbrist är utredda, 
alltså inte uppsägningar som härrör sig till arbetstagaren personligen. Ytterligare 
avgränsningar är att uppsatsen endast belyser lagstiftningens utformning och inte 
de särskilda överenskommelser som ofta äger rum där parterna väljer att frångå 
turordningen enligt lag. Inte heller särregleringer enligt exempelvis LOA berörs. 
Uppsatsen är endast koncentrerad på den regel som uttryckligen berör småföretag. 
Uppsatsförfattaren kan inte heller garantera att alla förslag eller motioner som 
berör undantagsregler har tagits upp. De undantagsregler som kan finnas för små 
företag som varken berör anställningsskyddet, eller medbestämmandet i sådan 
omfattning att det kan inverka på anställningsskyddet, har heller inte berörts. Det 
innebär att uppsatsförfattaren varken har funnit det intressant eller relevant för 
analysen att ta med lättnader kring exempelvis jämställdhetslagstiftningen. 
Gränsen har dragits på grund av att uppsatsförfattaren anser att exempelvis arbete 
med jämställdhetsarbete bör ses som en del av ett vinstintresse eftersom mångfald 

                                                                                                                                                   
 
6 Mer att läsa om de lege ferenda perspektiv och komparativitet finns  i exempelvis Bogdan, 2003:28f.  
7 Denk, 2002:73f.  
8 Peczenik, 1995:341f.  
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på arbetsplatsen leder till synergieffekter och möjligheter att möta marknadens 
behov på ett bättre sätt. En företagare som inte arbetar med mångfaldsfrågor 
kommer därför förmodligen bli mindre framgångsrik än en företagare som gör 
det. I första hand anser författaren att det skall vara marknaden som bestämmer 
vilka företag som skall finnas, inte lagstiftaren. Gränsen har vidare hamnat där 
den hamnat på grund av uppsatsens relativt ringa omfattning. 

1.3.2 Disposition 

Uppsatsen inleds med en förklaring av vad lagstiftning har för funktioner och hur 
en lagstiftning bygger legitimitet. Sedan övergår uppsatsen till en historisk 
översikt med fokus på 1970-talet. En kortfattad redogörelse av den nuvarande 
regleringen följer därefter för att klargöra vilka olika aspekter det möjligtvis går 
att förändra. De meningsskiljaktigheter som funnits och finns tillgängliga från 
riksdagsledamöter, företrädare för arbetsgivarsidan och arbetstagarsidan redogörs 
för i nästkommande kapitel för att väcka tankar kring förändringsalternativ och 
möjligheter till detta. Efter detta vidgar vi perspektiven för att lära av andra 
länders reglering av anställningsskyddet på små företag. Slutligen sammanfattas 
resultatet av analysen och de tankar som väckts under arbetets gång.  

1.4 Egna förutfattade meningar 

Denna uppsats har skrivits med flertalet kval kring världens beskaffenhet, 
objektivitet och neutralitet. Uppsatsförfattaren har varit starkt präglad av sina 
ideologiska ståndpunkter och sin positiva syn på marknadsliberala lösningar och 
utgångspunkter. Hela uppsatsens ursprung vilar i den verklighetsuppfattning med 
politiska förtecken som uppsatsförfattaren har. Uppsatsförfattaren anser att 
arbetsrätten i större utsträckning bör utgå från företagens möjligheter, och att fler 
undantagsregler för små företag omgående bör införas om inte en total avreglering 
av arbetsmarknaden anses vara en bättre strategi. Uppsatsförfattaren menar att 
företagare skall få vara entreprenörer och i minsta möjligaste mån behöva ägna sig 
åt regler och administration. Trots de ständigt pågående kvalen hoppas 
uppsatsförfattaren att en objektiv uppsats kommit till stånd och att tydligheten 
med de subjektiva uppfattningarna, där sådana förekommer, är uppenbara.  
Läsaren bör vara särskilt uppmärksam på ursprung och åsikter vid granskning av 
materialet.  
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2 En lagstiftnings funktion 

Juridikens uppgift är att lösa en del av de konflikter som uppstår i ett samhälle.9 
Hur väl detta lyckas beror bland annat på vilken legitimitet rättens utformning har. 
Om lagstiftningens utformning inte framstår som rimlig är det troligt att dess 
funktion inte fungerar tillfredsställande. I detta kapitel redogörs för legitimitet, 
normerande verkan och rättens uppgift.  

2.1 Lagstiftningens uppgift 

Att hitta en avvägning mellan olika intressen som gynnar majoriteten av 
medborgarna bör vara en av lagstiftningens huvuduppgifter.10 Juridiska principer 
skall vara vägledande i medborgarnas liv, deras uppfattning om rätt och fel samt 
deras överväganden om olika sätt att handla och agera.11 I Sverige sätter 
lagstiftaren ramarna för den arbetsrättsliga regleringen men en stor del av den 
faktiska regleringen sker mellan arbetsmarknadens parter. Även i 
lagstiftningsprocessen, som ofta är genomgripande, spelar parterna en omfattande 
roll då de exempelvis initierar lagstiftningsprocesserna. De regler som lagstiftaren 
betraktar som särskilt betydelsefulla brukar inte gå att ersätta med kollektivavtal. 
Trots detta har arbetsmarknadens parter stort inflytande över dessa regler på grund 
av att de medverkar i implementeringsprocessen. När det gäller semidispositiva 
regler är inflytandet särskilt tydligt.  
 
Resultatet är att parterna på arbetsmarknaden har mycket stort inflytande över 
rättens praktiska funktionssätt, vilket får genomslag i alla de avtal som påverkar 
förhållandena mellan arbetsgivare och arbetstagare.12 Systemet med parternas 
nära samverkan till lagstiftaren, delaktighet i implementering och 
partsöverenskommelserna konstruerar en förhållandevis komplex systematik.13  

 
 
 

                                                                                                                                                   
 
9 Hydén, 2001:12. 
10 Peczenik 1995:50.  
11 Agevall, 2001:9; Hydén, 2001:11, 13.  
12 Fahlbeck, 2006/07: 42f.  
13 Fahlbeck, 2006/07: 43f, 56.  
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2.2 Lagstiftningens normerande verkan 

Vårt samhälle bygger på juridiska principer som är, eller i alla fall skall vara, 
vägledande för hur vi agerar. Organen som arbetar med lagstiftning och 
rättsskipning konstruerar dessa principer.14 Inom arbetsrätten talas det om 
kollektivavtalets normerande verkan. Arbetsgivarsidan och arbetstagarsidan har 
stort inflytande över de förhållanden som skall råda på arbetsmarknaden genom 
deras gemensamma överenskommelser om kollektivavtalets utformning. 
Lagstiftningen har dock stort inflytande i kollektivavtalen genom de tvingande 
reglerna, men också genom de regler som är semidispositiva. En viktig del av 
semidispositiviteten är att lagstiftaren har givit kollektivavtalsslutande parter 
förtroendet att tillsammans uppfylla lagens intentioner, dock på ett annat sätt än 
den generella lagstiftningen. I de allra flesta fall anses också parterna tillvarata det 
ansvaret.15 Det brukar ibland även talas om de föreställningar som råder om rätten 
och dess utformning och vilka konsekvenser dessa föreställningar och 
uppfattningar får. Empirin påverkas i hög grad av uppfattningen om 
lagstiftningen.16 Rätten har även en ideologiskt normerande verkan och definierar 
vad som är rättsligt relevant.17 De kriterier som parterna i en rättslig process 
använder sig av när de bestämmer vad som är rättsligt relevanta fakta är 
naturligtvis olika beroende på vilket område som rätten skall behandla, i 
arbetsrätten kan dock exempelvis ett företags storlek vara ett intressant kriterium 
när bedömningen av en arbetsgivares förfarande skall avgöras.  

2.3 Legitimitet 

Undantagsregeln18 för småföretagare är omtvistad och ombytlig. Utformningen 
har ändrats, motioner angående regeln är frekventa och kritik från olika håll 
gentemot regeln hör till vanligheterna.19 Legitimiteten för undantagsregeln och 
dess utformning kan därför inte sägas vara absolut. 
 
En lagstiftnings legitimitet bygger på föreställningarna om den, vilken tid den 
skapas i och i vilket sammanhang lagstiftningen uppstår.20 För att rätten skall 
kunna upprätthållas behöver den det allmännas stöd och besluten måste vara 
grundade på hållbara och relevanta skäl.21 Legitimitet bygger på inomsystematisk 

                                                                                                                                                   
 
14 Agevall, 2001: 9.  
15 Motion 1990/91:A23; Fahlbeck, 2006/07:45.  
16 Agevall, 2001:10.  
17 Svensson, 1997:226; Hydén, 2001:13. 
18 Här avses 22 § 2 st LAS.  
19 Se exempelvis Ahlberg - Bruun - Malmström, 2006: 115.  
20 Agevall 2001:10.  
21 Hydén, 2001:9; Peczenik, 1995:49; Svensson, 1997:207.  
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eller utomsystematisk grund. Inomsystematiska grunder är ”osynliga” och utgår 
inte öppet från någon speciell värdegrund. De utomsystematiska grunderna stödjer 
sig däremot på ”en naturlig ordning”, moraliska kriterier eller någon form av 
auktoritet. Tidigare, innan vetenskapens egentliga genombrott vilade 
lagstiftningen främst på utomsystematisk grund, medan den numera ytterst anses 
vila på inomsystematisk grund.22 Det har framhållits att det är föreställningarna 
om lagstiftningen och de kriterier som där framkommer som bör bestämma 
lagstiftningens utformning. Det brukar också framhållas att det är synen på rätten 
som bestämmer dess funktionssätt.23 

 

                                                                                                                                                   
 
22 Svensson i Agevall 2001:10.  
23 Svensson i Agevall 2001:10.  



 

 8

3 Upptakten till undantagen 

Utan ett historiskt perspektiv försvinner en del av förståelsen kring lagregleringen 
på detta område.24 En stor del av arbetsrätten, särskild den som berörs i denna 
uppsats, tillkom i ”en annan tid”. I detta kapitel tittar vi närmare på den historiska 
utvecklingen.  
 

3.1 Maktbalans 

De första reglerna om anställningstrygghet spåras i legostadgan från 1664 som 
vilade på regler i den medeltida landslagen. I legostadgan från 1730-talet fanns ett 
kapitel med kortfattade bestämmelser om förhållandet mellan hjon och husbönder. 
Legostadgan uppdaterades ständigt men gav litet utrymme för avtalsfrihet. 
Bestämmelserna utgjorde en del i ståndsamhället och utövande av arbetsledning 
och arbetsdiciplin var långtgående, bland annat på grund av tjänstetvånget. 
Samhällsordningen var vid denna tidpunkt i huvudsak merkantilistisk.25  
Grundregeln var att den husbonde som haft någon i tjänst under lång tid skulle 
visa försorg om tjänaren.26 Husbonden var naturligtvis den starkare parten i 
förhållandet och arbetstagarna utsattes för ett strukturellt tvång att acceptera 
anvisat arbete.27 Regleringen försvagades mer och mer i och med de liberala 
idéernas genombrott och inflytande samtidigt som Sverige började gå mot 
industrialisering och stordrift.28 Inom industrin och hantverket gällde det fria 
avtalet och därmed arbetsgivarens fria uppsägningsrätt tidigt, och arbetsgivarna 
fortsatte att undvika reglerna om anställningsavtal i legostadgan från 1833 liksom 
reglerna i näringsfrihetsförordningen från 1864. 29 Den ekonomiska, demokratiska 
och tekniska utvecklingen förändrade dock situationen och arbetarna började sluta 
sig samman i fackföreningar. 1905 införde SAF § 23 i sina stadgar.30 LO 
godkände dessa, och därmed arbetsgivarens fria arbetslednings- och 
uppsägningsrätt, genom en överenskommelse 1906.31 I gengäld fick 

                                                                                                                                                   
 
24 Läs mer i exempelvis Bogdan, 2003:26f, 36f.  om komparation med historien.  
25 Sigeman, 1984: 875; Nationalencyklopedin.  
26 Calleman, 2000:48f.  
27 Sigeman, 1984:877.  
28 Sigeman, 1984: 876.  
29 Calleman, 2000:49; Sigeman 1984: 876f.  
30 Som senare blev § 32. Läs mer nedan.  
31 Den så kallade Decemberkompromissen. 
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arbetsgivarsidan acceptera föreningsfriheten.32 I praktiken behövde arbetsgivaren 
dock inga särskilda skäl för uppsägningar.  Arbetsgivaren hade alla rättigheter att 
förfoga över arbetskraften som denne ville så länge inte kollektivavtal föreskrev 
annat.33 Fackföreningsrörelsen hade i praktiken endast givits medgivande till 
granskning av avskedanden och uppsägningar.  
  
1920 infördes den första lagen om medling i arbetstvister och 1928 kom en lag om 
kollektivavtal och arbetsdomstol. Ingen ytterligare lagstiftning infördes efter detta 
och parterna på arbetsmarknaden var nöjda med den ordningen. För att undvika en 
konfliktfylld arbetsmarknad och statlig inblandning enades SAF och LO om att 
nedteckna övergripande bestämmelser om spelreglerna på arbetsmarknaden. SAF 
hade också som mål att LO skulle centraliseras och LO ville förstärka sitt 
inflytande vilket gjorde dem öppna för en överenskommelse34 Detta blev 
verklighet 1938 och avtalet kom att kallas Saltsjöbadsavtalet. En brännande del av 
dessa diskussioner och det vidare samarbetet mellan parterna har varit hur 
maktbalansen mellan arbetsgivare och arbetstagare skall hanteras.35 
Saltsjöbadsavtalets tredje kapitel inskränkte SAF:s tidigare bestämmelser. 
Arbetsgivaren skulle nu varsla facket före uppsägningar eller permitteringar. Den 
gemensamma nämnd som inrättades, Arbetsmarknadsnämnden, skulle vid 
prövning av ovanstående åtgärd ta hänsyn till arbetstagarens anställningstid och 
försörjningsplikt, men också till produktionens behov av duglig arbetskraft.36 
Genombrottet för LO var betydande, och SAF ville eventuellt undvika lagstiftning 
på området genom ett tillmötesgående.37 Parterna hade gjort sitt för att staten inte 
skulle lägga sig i. Men, tiderna blev annorlunda och också synen på lagstiftning. 
När samhällsklimatet kom att förändras och inga revolutionerande 
överenskommelser tillkom i avtalen mellan SAF och LO, valde regeringen att 
införa lagstiftning, vilket LO var positiva till38. De så kallade § 32-befogenheterna 
(tidigare § 23) i SAF:s stadgar ersattes symboliskt med 32 § MBL.39 Detta skulle 
markera en ny era där arbetsgivaren inte längre ensidigt kunde leda och fördela 
arbetet samt fritt anta och säga upp arbetskraft. Allmänheten stod starkt samlad 
bakom den nya lagstiftningen som infördes. Maktbalansen i 
anställningsförhållandet planades i och med detta ut.  För småföretagarna innebar 
detta naturligtvis en stor förändring, eftersom att dessa ofta påverkas hårdare av 

                                                                                                                                                   
 
32 Calleman, 2000:49.  
33 AD 1932:100 samt AD 1933:159.  
34 Nycander, 2002: 89; Nationalencyklopedin.   
35 Se exempelvis Nycander, 2002:74f. 
36 Nycander, 2002:75.  
37 Nycander, 2002:76.  
38 LO drev krav på ökad lagstiftning från mitten av 1960-talet, enligt Nationalencyklopedin.  
39 Fahlbeck, 1989:44f.  
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exempelvis långa ledtider.40 I den första anställningsskyddslagen fanns inga 
undantagsregler för de minsta företagen.41  

3.2 Ideologi och införandet av lagstiftning 

1970-talet innebar att staten tog ett vidgat socialt ansvar för medborgarna. 
Samtiden präglades av kollektivistiska utgångspunkter och inte endast partierna 
på vänstersidan var delaktiga i denna omdaning.42 Samhällsklimatet var mycket 
olikt dagens.43 Demokratiseringen utvecklades alltmer och decentralisering av 
beslutsfattande ägde rum i hela samhället. Svensk arbetsmarknad präglades under 
denna tid främst av stora industrier och verkstadsföretag och i detta klimat tillkom 
den arbetsrättsliga regleringen. Detta innebär att merparten av de arbetsrättsliga 
reglerna är skrivna med stora företag för ögonen. Lagstiftarens har utgått från en 
modell med ett företag som haft cirka 1000 arbetstagare.44  
 
En utveckling där arbetstagarna skulle behandlas dåligt och känna sig osäkra på 
arbetsplatserna ville inte staten ha, därför infördes omfattande lagstiftning vilket 
gjorde att parternas fria överenskommelser fick stå tillbaka för den socialpolitiska 
agendan och de stora ekonomiska och politiska förändringarna.45 I ungefär samma 
skede kom så förslaget med löntagarfonderna som LO-kongressen beställt. 
Tanken var att arbetstagarnas inflytande skulle breddas markant.46 Det var första 
gången som staten gjorde skillnad på de små och de stora företagen. Regeringen 
ville inte, eller vågade inte, låta även de små företagen omfattas av förslaget.47 De 
mest radikala förslagen om löntagarfonderna blev aldrig verklighet, däremot 
införde SAP en modifierad form av förslaget efter valsegern 1982. De borgerliga 
partierna avskaffade dessa fonder senare, efter valsegern 1991.48  
 
Lagstiftningen på det arbetsrättsliga området var dock ett kvarstående faktum. 
Lagen om medbestämmande i arbetslivet var en stor förändring som infördes 
1977, liksom lagen om anställningsskydd som kom 1974. Den ideologiska 
regleringen var omvälvande men kanske levde inte lagstiftningen upp till de 

                                                                                                                                                   
 
40 Ahlberg - Bruun – Malmberg, 2006:136.  
41 Här avses den första anställningsskyddslagen med dagens utformning. Tidigare fanns grundläggande 
lagstiftning på arbetsmarknaden för vissa arbetstagare genom de s k äldrelagarna från 1971, men inte heller dessa 
innehöll särskild reglering för små verksamheter.   
42 Arvidsson, 2006:30.  
43 Edlund – Nyström, 1995:18; Fahlbeck, 1989: 40f;  Riksdagens protokoll 1975/76:145-146:170, 176, 181, 
185f.  
44 Fahlbeck, 1989:54; Sondergaard, 2007:122; Schön, epilog i Cameron – Neal, 2006: 526ff.   
45 Fahlbeck, 1989:40.  
46 SOU 1975: 1 s 272.  
47 Förslaget från LO-kongressen kom i slutet av 1975. Det gemensamma förslaget från SAP och LO kom 1978 
och omfattade alltså inte företag med färre än 50 anställda.  
48 Nycander, 2002:368f.  
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förväntningar som medborgarna hade på den? Olof Palme har exempelvis uttalat 
sig så här vid införandet av MBL: 
 

”[MBL är]den största spridningen av makt och inflytande som ägt rum i vårt land sedan 
den allmänna rösträttens genomförande”.49 

 
I efterhand har emellertid Anna Greta Leijon, som var en av de som medverkade i 
utformningen av lagstiftningen som dåvarande arbetsmarknadsminister, i 
riksdagen 1983 uttalat att lagen kan ha blivit en besvikelse; särskilt när det kom 
till att förstärka den enskildes rättigheter.50 Regeringen hade endast givit 
arbetsrättskommittén i uppdrag att utreda hur demokrati och arbetstagarinflytande 
skulle kunna förstärkas genom löntagarorganisationerna.51  
 
I slutet av 70-talet hände emellertid någonting. När LO och SAP 1978 hade lagt 
fram det gemensamma förslaget om löntagarfondernas utformning med speciella 
arbetsgivaravgifter och indragna vinster med förflyttning av ägandet som följd, 
var droppen nådd för många. Företagsledare och organisationer spred kunskap 
och information till förmån för näringslivet och opinionen vände. Vänstervindarna 
hade nått sin kulmen. Svenska Dagbladets ledarsida beskriver den 28 september 
2008 situationen så här:  

 
”Den 4 oktober, är det 25 år sedan den väldiga demonstrationen mot löntagarfonderna. 
Minst 75 000 människor fyllde Stockholms innerstad […] Det blev kulmen i ett 
opinionsarbete som satte stopp för fondsocialismen och förlöste en liberal renässans”. 

PJ Anders Linder 
 

Opinionen började alltså vända i slutet av 70-talet även om lagstiftningen bestod. 
Den centrala intentionen med införandet av lagen om anställningsskydd var att 
begränsa arbetsgivarens möjlighet att fritt säga upp arbetstagare.52 
Arbetsledningsrätten skulle således inskränkas till arbetstagarnas fördel, främst 
genom deras fackliga organisationer, efter införandet av MBL.53 Tiderna 
förändrades dock och den ekonomiska krisen som drabbade Sverige i början av 
90-talet gjorde att regler infördes för att främja nyanställningarna. Särskilt viktigt 
ansågs det vara att expansion av småföretag underlättades.54  
 
Lagstiftaren har endast låtit sådana uppluckringar i lagen ske på de små 
arbetsplatserna. Den första undantagsregeln för småföretagare infördes år 1994 
genom proposition 1993/94:67. 

                                                                                                                                                   
 
49 Palme uttalar sig i riksdagen, protokoll1975/76: 145 i Jonsson, 1989:11.  
50 Fahlbeck, 1989:45.  
51 Prop. 1975/76: 105 bil. 2 s 1; Sölvén – Gustafsson, 1966:71.  
52 Prop. 1973:129 s 1.  
53 Edlund – Nyström, 1995:24f.:  Regeringens prop. 1975/76: 105 bil. 2 s 1. 
54 Prop. 1993/94:67 s 8f.  
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3.3 Företagen och småföretagandet idag 

Den största delen av det svenska näringslivet består idag av företag som går under 
beteckningen småföretagare. Det är företag med under 49 anställda och en 
omsättning under 10 miljoner euro.55 Företagsstrukturen idag skiljer sig alltså 
avsevärt ifrån strukturen på 1970-talet; soloföretagen är en majoritet, det finns 
strax över 200 000 mikroföretag med 1-10 anställda och endast cirka 15 000 
småföretag med 11-49 anställda. Den arbetsrättsliga lagstiftningen kan sägas 
endast vara anpassad för en liten del av företagen.56 I Sverige finns cirka 500 
företag med fler än 1000 anställda. Totalt fanns det 947 424 företag i Sverige i 
början av 2008.57 
 
Från olika håll framförs synpunkter på anställningsskyddet och på 
regelförenklingar, småföretagarnas behov och nytta. För de små företagen är 
konsekvenserna och kostnaderna för ett felsteg i tillämpningen av 
anställningsskyddet svårbedömda.58 Småföretagare är oftast inga arbetsrättsliga 
experter, och de anser ofta att tillämpningen av arbetsrätten är svår och otydlig.59  
 
Enligt en undersökning från Nutek anser nästan 70 procent av småföretagarna i 
Sverige att regler kring anställning och uppsägning är ett hinder för företagets 
utveckling och tillväxt.60 Ett problem är emellertid att uppfattningen om 
turordningsreglerna, och därmed om arbetsgivarens möjligheter att variera 
arbetskraftens storlek och sammansättning, ofta är ett större problem än 
lagstiftningen i sig. Ofta bygger tillväxthindren i företagen främst på en felaktig 
uppfattning om reglernas innehåll.61 Företagaren handlar normrationellt och vill 
undvika att av missbedömningar bryta mot lagen.62 
 
Småföretagarna har under längre tid än andra ansett att arbetstagare och 
arbetsgivare varit jämbördiga parter. Inte ens under 1970-talet ansåg 
småföretagarna att någon ny lagstiftning för att förstärka arbetstagarna varit 
rättvis. Småföretagarna ansåg alltså tidigt att det förelåg ett ömsesidigt beroende 
mellan arbetstagarna och arbetsgivarna på de små arbetsplatserna.63  

 

                                                                                                                                                   
 
55 Företagsindelningen utgår ifrån EU.s definitioner; SCBs företagarregister i Svenskt Näringslivs rapport Smått 
om små företag.  
56 Fahlbeck, 1989:54.  
57 Statistiska centralbyrån, SCB.  
58 Ahlberg, Bruun, Malmberg, 2006:133f. 
59 Ahlberg, Bruun, Malmberg, 2006:123.  
60 Nutek och CSB, 2008.  
61 Calleman, 2002 i Ahlberg, Bruun och Malmberg s.156.  
62 Peczenik, 1995:53.  
63 Bohman i riksdagens protokoll 1975/76: 145:181.  
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Att arbeta på ett litet företag skall enligt lagstiftaren inte innebära sämre villkor än 
att arbeta på ett stort företag.64 Ofta framhålls dock att sjukskrivningstalen är lägre 
på små arbetsplatser än på större arbetsplatser, och att detta är en del i att 
arbetsmiljön generellt är mer positiv på små arbetsplatser.65  

 

                                                                                                                                                   
 
64 Fahlbeck, 1989:54.  
65 Exempelvis Rapport från Företagarna 2003.  
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4 Nuvarande rättsläge 

Det är omöjligt att ge förslag de lege ferenda eller att förstå inbördes konflikter i 
tillämpningen av regeln utan att förstå den nuvarande regleringen. Kapitlet 
kommer därför klarlägga denna. Lagstiftningen är dock semidispositiv och särskilt 
arbetstagarsidan menar att ytterligare undantagsregler, eller förändringar, inte är 
meningsfulla på grund därav.66 Kapitlet utgår ifrån att läsaren har grundläggande 
kunskaper i turordningsreglernas uppbyggnad, den så kallade ”sist in – först ut”-
principen som gäller inom turordningskretsen.  

4.1 Nuvarande utformning av småföretagarnas 
undantagsregel 

Idag lyder 22 § 2 st LAS som följer: 
 
”Innan turordningen fastställs får en arbetsgivare med högst 10 arbetstagare,  
oavsett antalet turordningskretsar undanta högst två arbetstagare som enligt arbetsgivarens 
bedömning är av särskild betydelse för den fortsatta verksamheten. Vid beräkningen av 
antalet arbetstagare hos arbetsgivaren bortses från arbetstagare som avses i 1 §. Den eller de 
arbetstagare som undantas har företräde till fortsatt anställning.” 

 
Stycket infördes den 1 januari 2001 efter flertalet politiska behandlingar. Det finns 
ett antal centrala ”begrepp” i paragrafen som är betydelsefulla att vidare redogöra 
för. Turordningskrets är en sådan punkt, liksom vem som kan anses vara ”av 
särskild betydelse”67 enligt arbetsgivaren. Begreppen tas upp nedan. 
 
Anledningen till införandet var enligt propositionen att tillväxthinder skulle 
undanröjas. I propositionen skriver den socialdemokratiska regeringen att de inte 
ville att de små företagen skulle tveka inför att nyanställa genom att deras 
möjligheter att påverka arbetskraftens sammansättning då skulle inskränkas.68 
Undantaget tillkom emellertid efter pådrivningar från riksdagen som ålade den 
socialdemokratiska regeringen att lägga fram ett förslag med undantag från 
turordningsreglerna. Regeringen var skeptisk. Socialdemokraterna var till slut 

                                                                                                                                                   
 
66 Regeln är semidispositiv enligt 2 § 3 st LAS. Idag är det vanligt att centrala KA föreskriver att lokala parter 
har fullmakt att träffa avtalsturlistor vid behov. Se resonemanget i Lunning, 2006:597.  
67 Även kallad ”nyckelperson”.  
68 Prop. 1999/00:144 s 14f.  
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ändå tvungna att ge med sig och acceptera en undantagsregel eftersom riksdagen 
så önskade.69 Utan att lägga fram ett förslag skulle regeringen inte längre ha 
riksdagens stöd. Det första förslaget innehöll inte uttrycket ”enligt arbetsgivarens 
bedömning”. Socialdemokraterna ville inte att det uttryckligen skulle vara 
arbetsgivaren som ytterst ansvarade för vilken arbetstagare som var av särskild 
betydelse för den fortsatta verksamheten. Riksdagen röstade dock ner regeringens 
proposition och uttrycket lades till på begäran av moderaterna, folkpartiet, 
centerpartiet, kristdemokraterna och miljöpartiet.70 Likaså bestämdes att prövning 
av arbetsgivarens bedömning endast kan göras med stöd av det skydd för 
arbetstagaren som följer av diskrimineringslagstiftning, föräldraledighetslagen 
och annan ledighetslagstiftning. Arbetsgivarens förfarande kan också prövas om 
det strider mot god sed på arbetsmarknaden eller på annat sätt anses otillbörligt.71  

4.2 Begreppen turordningskrets och driftsenhet  

Mycket förenklat innebär turordningsreglerna att en turordningslista upprättas 
utifrån en turordningskrets. En turordningskrets fastställes utifrån en driftsenhet. 
Den arbetstagare som varit anställd längst i turordningskretsen blir uppsagd sist, 
vid lika lång anställningstid främjas arbetstagaren med högst ålder. Vart går då 
gränsen för en driftsenhet? Detta har prövats vid ett antal tillfällen och det har 
avgjorts vad som i lagens mening kan betraktas som en driftenhet. Avgörandena 
har sin grund i förarbetena.  

 
Om en arbetsgivare är eller brukar vara bunden av kollektivavtal fastställs 
turordningen utifrån varje avtalsområde. Generellt innebär det att arbetare och 
tjänstemän utgör åtskilda turordningskretsar, dock inte om arbetsgivaren inte är 
bunden av kollektivavtal och inte heller brukar vara det, i sådana fall bildar hela 
driftsenheten en turordningskrets.72 Om kollektivavtal finns och det finns flera 
driftsenheter på samma ort, skall en gemensam turordningslista upprättas för 
samtliga enheter på orten, om den fackliga organisationen begär det.73 Synsättet 
på driftenhetsbegreppet är geografiskt, men kan inte alltid vara det. Exempelvis 
har lagstiftaren genom prop. 1999/00:86 klargjort att enbart den omständigheten 
att en arbetstagare arbetar på distans från hemmet inte innebär att denne utgör en 
egen driftsenhet. Argumentet var att anställningsskyddet för dessa arbetstagare i 
sådana fall helt skulle urholkas. För distansarbetande kan därför ett organisatoriskt 

                                                                                                                                                   
 
69 Glavå, 2001:356f. 
70 Lunning, 2006:597; prop. 1999/00:144; Glavå, 2001:357.  
71 Glavå, 2001:358.  
72 Prop. 1999/00:86 s 125.  
73 Prop. 1999/00:86  s 125.  
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synsätt bli tillämpbart.74 Huvudutgångspunkten är dock det geografiska synsättet 
som exempelvis bestämmer att en driftsenhet skall betraktas som en  
 

”sådan del av ett företag som är belägen inom en och samma byggnad eller inom ett och 
samma inhägnat område, det vill säga fabrik, butik, restaurang osv”. 75 

 
Driftsenheter på samma ort skall bilda en turordningskrets om fackföreningen 
begär det. Enligt ADs avgöranden har skilda bebyggelser betraktats som samma 
ort i de fall där skog eller andra obebyggda områden inte skilt bebyggelserna åt.76 
I storstäder avgör kommungränserna vad som skall betraktas som ort.77 

4.3 Vem är nyckelperson? 

Det var arbetsgivarsidan som första gången påtalade behovet av att särskilda 
regler skulle kunna behöva tillämpas för personer med särskilt yrkeskunnande 
eller särskild lämplighet.78 Exempelvis kan enligt bet. 2000/01: AU4 en 
nyckelperson vara arbetstagare som  
 

”har en arbetsledande funktion eller besitter särskilt viktig kunskap eller på annat sätt 
innehar en specialistfunktion i företaget, att arbetstagaren har upparbetade 
kundrelationer som är särskilt viktiga för arbetsgivaren eller att arbetsprestationen 
påtagligt skiljer sig från kollegernas”. 79 

 
Som exempelvis AD 2005:32 antyder kan i princip vem som helst vara 
nyckelperson. Det är dock viktigt att arbetsgivaren faktiskt uppfattar det som att 
den undantagne personen är av särskild relevans för företagets fortsatta 
verksamhet. Eftersom regeln slår fast att det är arbetsgivarens bedömning som 
avgör vilken/vilka arbetstagare som är av särskild betydelse kan inte endast 
meriter och liknande värderingssystem användas för att fastställa om 
arbetsgivaren undantagit ”rätt” arbetstagare. Domstolen kan alltså inte pröva valet 
endast med utgångspunkt i sådana rekvisit.80  
 
Nyckelpersonerna kan alltid högst vara två personer även om deras sammanlagda 
tjänstegrad är lägre. Det är alltså inte möjligt för arbetsgivaren att undanta fyra 
arbetstagare som var och en arbetar halvtid.  

                                                                                                                                                   
 
74 Prop. 1999/00:86 s 127f ; Bet. 2000/01: AU4 s 3f.  
75 Prop. 1973:129 s 260 i prop. 1999/00:86 s 125.  
76 AD 1984:4; AD 1984:50; AD 1993:99.  
77 AD 1993:99.  
78 Calleman, 2000: 83f.  
79 Bet. 2000/01:AU4 s 10.  
80 Lunning, 2006:598f.  
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4.4 Praxis  

Praxis på området är mycket begränsad, bland annat eftersom arbetsgivarens 
bedömning endast i undantagsfall kan prövas rättsligt. Den tvist som AD bedömt 
rör konflikten mellan småföretagarundantaget och diskrimineringslagstiftningen, 
nämligen AD 2005:32. Målet rörde en arbetstagare som fått diagnosen multiple 
skleros. Arbetstagaren blev uppsagd en kort tid efter att han meddelat 
arbetsgivaren om sin sjukdom. Arbetsgivaren hävdade arbetsbrist samt utnyttjade 
undantaget i 22 § 2 st LAS, vilket gjorde att arbetstagaren med funktionshindret 
var den som skulle sägas upp i första hand. Arbetstagaren menade att han blivit 
diskriminerad på grund av sin sjukdom och att de två undantagna arbetstagarna 
inte var av särskild betydenhet för arbetsgivarens fortsatta verksamhet. AD kom 
fram till att arbetsgivarens förfarande varit diskriminerande och direkt avsett att 
det skulle bli arbetstagaren med funktionshinder som lämnade företaget.   
 
Domen visar hur 22 § 2 st LAS inte får utnyttjas med diskriminerande syften. 
Enligt propositionen och utskottsbetänkandet är det viktigt att arbetsgivaren 
faktiskt uppfattar de undantagna arbetstagarna som betydande för den fortsatta 
verksamheten.81 Arbetsgivaren bestämmer vilka arbetstagare som skall undantas 
men får inte ha diskriminerande uppsåt eller handla godtyckligt.82 En arbetsgivare 
får alltså inte utnyttja möjligheten att undanta två arbetstagare med syftet att en 
viss person skall få lämna sin anställning om detta har samband med denne 
arbetstagares personliga egenskaper. Vid en intressekonflikt mellan 
anställningsskyddslagen och diskrimineringslagarna går anställningsskyddslagen 
alltid före, om turordningsreglerna har behandlats på ett riktigt sätt.83  

 

                                                                                                                                                   
 
81 Prop. 1999/00:144 och Bet. 2000/01:AU8 i AD 2005:32.  
82 Prop. 1999/00:144 s 11.  
83 Prop. 1978/79:175 s 116f.  i Lunning, 2006:597.  
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5 Andra lösningar  

I det här kapitlet redogörs för den tidigare utformningen av undantaget från 
turordningsreglerna samt för några förslag på förändringar som påtalats.  

5.1 Tidigare utformning: Frikvotsregeln 

Under ett år, nämligen från 1 januari 1994 till 1 januari 1995, användes 
frikvotsregeln som innebar att varje arbetsgivare kunde undanta två arbetstagare 
från varje turordningskrets vid uppsägningar.84 Arbetsgivaren bestämde ensam 
vilka arbetstagare som skulle undantas och behövde inte heller uppge skälen för 
att undanta just dessa. Denna ensidiga beslutanderätt var mycket ovanlig och 
regeln utsattes för hård kritik av fackliga företrädare.85 Utformningen innebar 
alltså att en arbetsgivare med flera driftsenheter kunde undanta fler arbetstagare 
än en arbetsgivare med en driftsenhet, även om antalet anställda på företagen som 
helhet var det samma. Regeln fick större genomslag ju fler turordningskretsar som 
uppsägningarna skulle vidtas inom.86 Den borgerliga regeringen ansåg särskilt att 
de små företagen var i behov av regeln eftersom den ansågs innebära en reell 
förändring och var enkel att tillämpa. Regeln upphävdes, eftersom den 
socialdemokratiska regeringen ansåg att reglerna rubbade balansen mellan 
arbetstagarna och arbetsgivarna. Grundtanken i LAS ansågs inte bli uppfylld om 
inte reglerna ändrades.87 Särskilt det faktum att arbetsgivaren först kunde 
bestämma när arbetsbrist förelåg och sedan även bestämma vilka som skulle bli 
uppsagda utan att detta kunde prövas, ansågs av kritikerna urholka 
anställningsskyddet för de anställda.88  

5.2 Motioner och andra förslag  

Motioner har vid flera olika tillfällen väckts för att införa förändringar av 
undantagsregeln och för att införa ytterligare undantagsregler. Kritik gentemot 

                                                                                                                                                   
 
84 Prop. 1993/94:67 s 8f. Infördes av en borgerlig regering.  
85 Calleman, 2000: 208; Galvå, 2001:356.  
86 Calleman, 2000:208.  
87 Calleman, 2000:208. 
88 Glavå, 2001:356.  
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nuvarande utformning är vanlig.89 Nedan redogörs för några av dessa motioner. 
Eftersom reglerna om turordning är semidispositiva, och därmed kan frångås 
genom kollektivavtal, har lagstiftaren vid ett flertal tillfället uttryckt att det inte 
finns någon mening med att lagstiftaren skall ge arbetsgivare med få anställda 
möjlighet att erbjuda sina arbetstagare sämre villkor än större arbetsgivare. 
Motionerna avvisas därför ofta med hänvisning till ovanstående möjligheter till 
överenskommelser mellan parterna.90 

 
När nuvarande utformning behandlades politiskt lade Näringsdepartementet fram 
sin promemoria som innehöll två olika förslag.91 Det ena förslaget är de regler 
som idag gäller och som redogjorts för ovan. Det andra förslaget var att alla 
företag fick undanta högst två arbetstagare vid arbetsbrist. De undantagna skulle 
avse ”nyckelpersoner” och arbetsgivarens beslut skulle kunna prövas i domstol.92  

 
I motion 1990/91: A745 påtalade moderaten Clarkson tillsammans med 
folkpartisten Olson och centerpartisten Andersson att det ofta är svårt för de små 
företagen att tillämpa reglerna i anställningsskyddet rätt och att kostnaderna blir 
oproportionellt höga om de skulle råka tillämpa reglerna fel. De syftar främst på 
förlikningsprocesser med facken och prövningar i AD. Därmed ansåg de att de 
små företagens uppsåt skulle vägas in i skadeståndsfrågor i dessa fall.  

 
I motion 1993/94: A13 med anledning av prop. 1993/94:67 yrkade Liliendahl, 
Strid-Jansson och Jansson från partiet Ny Demokrati att alla arbetsgivare med upp 
till 25 arbetstagare helt skulle undantas från LAS. Gränsen ansågs motiverad 
utifrån att denna gräns sades återfinnas i en del lagstiftning inom EG-rätten. 
Motionen framförde vidare förslag på att alla företag med fler än 25 anställda 
skulle få undanta två personer från varje turordningskrets vid 
arbetsbristuppsägningar.  

 
I motion 1995/96: A49 ansåg Bildt med flera moderata riksdagsledamöter att 
situationen på den svenska arbetsmarknaden var så pass allvarlig att alla 
nyanställningar som ägde rum från och med 1 september 1996 och två år framåt 
inte skulle omfattas av arbetsrättslig reglering. Under de två åren skulle en total 
översyn av arbetsmarknaden och arbetsrätten göras. Huvudkritiken i motionen är 
de fackliga organisationernas omfattande makt. Det kan tolkas som att lagstiftaren 
borde utforma regler som gör att företagen kan tillämpa dem utan fackens 
godkännande, även när det gäller turordningsreglerna. I motion 1997/98: A250 
från moderaten Hedlund framfördes liknande krav. Hedlund ville att alla företag 
med upp till 10 anställda skulle undantas från merparten av ”det tunga 
regelsystemet” under tre år medan en översyn av arbetsrätten gjordes. 

                                                                                                                                                   
 
89 Ahlberg - Bruun – Malmberg, 2006:118.  
90 Exempelvis Fahlbeck, 1989:54.   
91 Se exempelvis bet. 2000/01:AU4 och Ds 2000:6.  
92 Bet. 2000/01:AU4 s 10f 
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5.2.1 Förslag från arbetsgivarsidan 

SAF ville tidigare att turordningen skulle upprättas efter arbetsuppgifterna. Det 
vill säga att arbetsgivaren skulle kunna upprätta en lista över de arbetstagare som 
utförde samma arbetsuppgifter och att arbetsgivaren därmed skulle få stort 
inflytande över turordningskretsarnas utformning. Förslaget ansågs alltför 
långtgående och lämnades därhän i anställningsskyddskommitténs arbete som 
tillsatts för en översyn av anställningsskyddsreglerna.93  
 
Enligt propositionen till dagens regler ville SAF inte att arbetsgivarens beslut 
angående vilka arbetstagare som skulle betraktas vara av särskild betydelse skulle 
kunna prövas av domstol.94 De godkände dock förslaget i övrigt men ansåg att det 
vore önskvärt att även kunna undanta ytterligare arbetstagare.95 

5.2.2 Arbetstagarsidans uppfattning  

LO:s remissvar angående dagens reglering avstyrkte förslaget eftersom de tyckte 
att den skulle leda till godtyckligt utövande.96 Det är tydligt att arbetstagarsidan 
inte funnit det intressant att lämna några förslag angående ytterligare 
undantagsregler eller utformningar angående reglerna i övrigt. De avvisar 
konsekvent alla uppluckringar i arbetsrätten med hänvisning till vad de betraktar 
som trygghet på arbetsmarknaden.  

 
 

 

                                                                                                                                                   
 
93 Calleman, 2000:84. Se även direktivet till anställningsskyddskommittén, dir. 1977:102.   
94 Prop. 1999/00:144 s 12.  
95 Prop. 1999/00:144 s 12.  
96 Prop. 1999/00:144 s 12. 
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6 Internationell jämförelse; två 
intressanta exempel 

Internationella jämförelser kan vara av större eller mindre vikt. I den här 
uppsatsen har jämförelser med dansk reglering av anställningsskyddet med fokus 
på de små företagen samt tysk reglering av det samma uppfattats som goda 
exempel att komparera med. Exemplen kan belysa och tydliggöra svensk 
lagstiftning ur olika aspekter. Uppsatsförfattaren anser länderna särskilt 
intressanta på grund av deras kulturella och geografiska närhet.  

6.1 Det danska exemplet 

Danskarna har hög flexibilitet i anställningarna, rekordlåg arbetslöshet, låga 
sjukskrivningstal och begränsad lagstiftning.97 Det är svårt att tydligt redogöra för 
de omständigheter som föreligger på dansk arbetsmarknad eftersom villkoren 
varierar och merparten av villkoren regleras i lokala avtal. De har hur som helst 
inga skillnader i lag mellan stora och små företag utan alla företag regleras lika. 
Enligt Dansk Industri föreligger inte heller några generella skillnader i de 
kollektiva avtalen på små- respektive större arbetsplatser.98 De lokala kollektiva 
överenskommelserna lämnar emellertid stora utrymmen för de små företagens 
särskilda situation.99 Danskarna byter arbetsplats oftast i hela EU; cirka en 
tredjedel av arbetskraften byter arbetsplats varje år.100 Här handlar trygghet på 
arbetsmarknaden främst om vidareutveckling och känslan av att veta att om 
anställningen upphör kommer det vara lätt att få en ny anställning. En aspekt är 
också de höga ersättningarna vid arbetslöshet. För företagens del är riskerna vid 
nyanställningar små.101 Den danska flexibiliteten med begränsat anställningsskydd 
reglerades första gången i det så kallade Septemberavtalet 1899 mellan danska LO 
och Danska arbetsgivareföreningen. Det som brukar benämnas den danska 
modellen – Flexicurity – kan därmed betraktas bygga på historiska 
omständigheter snarare än på en medveten strategi.102 

 
                                                                                                                                                   
 
97 Rothstein – Boräng, 2006:194, 196.   
98 Vogg, 2008.   
99 Rothstein – Boräng, 2006:199.  
100 Rothstein – Boräng, 2006:198; Lag & Avtal, nr 2, 2006:10f.  
101 Entreprenör nr 5, 2008:38.  
102 Lag & Avtal, nr 4, 2006:10.  
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Danmark har ingen motsvarighet till lagen om anställningsskydd eller lagstadgade 
turordningsregler.103 Lagstiftningen reglerar främst minimivillkor som rätten till 
semester, diskrimineringsfrågor och arbetsmiljöfrågor.104 Anställningsskyddet för 
största delen av arbetsmarknaden regleras på det lokala planet.105 Ofta är 
uppsägningstiderna korta, i vissa kollektivavtal föreskrivs ingen uppsägningstid 
alls. I Danmark är skillnaden mellan avsked och uppsägning inte betydande, den 
ekonomiska ersättningen brukar dock utebli om arbetstagaren slutar på en 
arbetsplats på grund av exempelvis misskötsel. Danska LO står fria från politiskt 
samarbete och kan föra en egen agenda och danska företagare uppfattar det 
arbetsrättsliga systemet som tydligt och uppmuntrande.106  
 
Ofta nämns att en uppsägning från arbetsgivaren måste vara ”rimligt grundad”, 
emellertid bedöms detta ofta utifrån omständigheterna i det enskilda fallet. Fri 
uppsägningsrätt gäller så länge detta inte inskränks genom lag, kollektivavtal eller 
annat avtal.  Kravet på ”rimlig grund” ligger på väsentligt avstånd från det 
svenska kravet på saklig grund enligt 7 § LAS, även om danskarna fått ett mer 
omfattande anställningsskydd genom EG rätten.107 En dansk arbetsgivare måste i 
princip kunna visa att uppsägningen inte genomförts med diskriminerande syften 
samt kunna motivera uppsägningen. Turordningsregler föreligger inte men i 
praxis har påtalats att viss hänsyn till anställningstid bör tas även om långa 
anställningstider tycks behövas för att detta skall bli aktuellt.108 Skadestånden för 
felaktiga uppsägningar/avsked synes låga i jämförelse med svenska skadestånd.109   
 
Afskedigelsesnævnets110 avgörande 905/99 från 4 november 1999 åskådliggör 
vilka förfaranden som kan betraktas som orimliga från arbetsgivarens sida.111 

Ett företag sade under 1999 upp 24 medarbetare mellan 38 och 58 
år med anställningstider på mellan 9 och 32 år. Arbetsgivaren 
hänvisade bland annat till sämre orderingång. Arbetsgivaren 
menade att uppsägningarna vidtagits efter en helhetsbedömning av 
hur medarbetarna skulle klara av de framtida villkoren med bland 
annat färre pauser. Således blev de anställda som bäst ansågs 
kunna avvaras uppsagda, och inte de arbetstagare som sist blivit 
anställda. Nämnden menade att uppsägningarna av medarbetare 
med mycket hög ålder och anställningstid krävde att arbetsgivaren 
kunde visa att avgörande hänsyn talade för detta förfaringssätt 

                                                                                                                                                   
 
103 Förutom för en grupp privatanställda tjänstemän i Funktionærloven; Rothstein - Boräng, 2006: 194, 196, 200; 
Lag & Avtal nr 4, 2006:10.  
104 Ludvigsson, 2006: 7.  
105 Sigeman, 2002:263. Se huvudavtalen på http://www.lo.dk/ARBEJDSRET/Aftaler.aspx. 
106 Entreprenör, nr 5, 2008:38; Ludvigsson, 2006.  
107 Andersson, 2008:47f.  
108 Andersson, 2008:51.  
109 Se avgörandena från Afskedigelsesnævnet på 
http://www.lo.dk/ARBEJDSRET/Domme/Afskedigelsesnaevnet.aspx. 
110 Afskedigelsesnævnets bedömer tvister där arbetstagare blivit avskedade. 
111 http://www.lo.dk/ARBEJDSRET/Domme/Afskedigelsesnaevnet.aspx. 
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framför att säga upp yngre medarbetare med kortare 
anställningstid. Nämnden menade att det åligger en verksamhet att 
i största möjliga mån undvika att avskeda medarbetare med en 
mycket hög anställningstid som på grund utav detta kommer få 
svårt att hitta ett nytt arbete. Nämnden fann inte att arbetsgivaren 
framlagt sådana skäl som nämnts för alla de uppsagda 
arbetstagarna och sex av arbetstagarna med en ålder på mellan 51 
och 58 år och anställningstider mellan 25,5 år och 32 år ansågs 
blivit felaktigt uppsagda. Arbetsgivaren fick ersätta två av dessa 
arbetstagare med 75 000 danska kronor och fyra av arbetstagarna 
med 50 000 danska kronor. För de resterande 18 medarbetarna 
ansågs uppsägningarna korrekta.  

 
Sammanfattningsvis, det finns inga undantagsregler för småföretagare i dansk 
lagstiftning. Detta beror inte på att danskarna har nedprioriterat de små företagens 
särskilda behov utan på att lagstiftningen är begränsad. Istället finns stora 
möjligheter för lokala överenskommelser där arbetstagarnas och företagets villkor 
står i fokus. Den största delen av de kollektiva överenskommelserna har 
förhandlats fram lokalt, de centrala kollektivavtalen är mycket allmänt hållna.112 
Att viss hänsyn till arbetstagare med mycket långa anställningstider ändå bör 
göras åskådliggörs i Afskedigelsesnævnets avgöranden.  

6.2 Det tyska exemplet 

Den tyska lagstiftningen är omfattande och lagreglerad. Hela fyra instanser kan 
pröva en uppsägning.113 Särskilt skattereglerna i Tyskland är svårförståeliga och 
brukar ofta nämnas som det största problemet för att få småföretag att etablera sig 
samt överleva ekonomiskt.114 Tyskland anses ha en rigid anställningstrygghet med 
omfattande kostnader för det företag som skall säga upp någon som varit anställd 
länge.115 Det tyska systemet främjar, liksom det svenska systemet, senioritet.116 
Förhållandena på arbetsmarknaden är konfliktbetonade och en stor del av 
uppsägningarna hamnar i domstol.117  
 
Tyskland har infört ett antal undantagsregler för de små företagen med syftet att 
underlätta nyanställningar och uppsägningar utan omfattande kostnader.118 Vissa 
undantag kan tyckas obetydliga men på något sätt symboliserar de ändå skillnaden 

                                                                                                                                                   
 
112 Huvudavtalen mellan Danska arbetsgivareföreningen och danska LO på 
http://www.lo.dk/ARBEJDSRET/Aftaler.aspx.  
113 Lag & Avtal nr. 2 år 2006:22, 24.  
114 Schumann, 2008. 
115Lag & Avtal nr. 2 år 2006:22. 
116 Rothstein – Boräng, 2006:192; Häussling, Lag & Avtal nr. 2 år 2006:22.  
117Lag & Avtal nr. 2, 2006:22 
118 Schumann, 2008.  
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mellan de företag som har resurser och de företag som kanske inte har betydande 
tillgångar. Dessutom är trenden mot alltfler decentraliserade avtal tydlig, vilket 
kan betraktas som någonting positivt för de små företagen.119  

6.2.1 Undantagsregler för småföretagare i tysk lagstiftning 

Enligt 1 § Betriebsverfahrungsgesetz (BetrVG) behöver företag med färre än fem 
anställda inte ha ett så kallat Betriebsrat, det vill säga ett företagsråd som 
arbetstagarna utövar sin medbestämmanderätt igenom. Företagsråden är 
väletablerade i Tyskland och har mycket stort inflytande över 
arbetsledningsrätten. Ett företagsråd kan hindra en uppsägning som de anser är 
felaktig genom att de innehar vetorätt, deras inflytande är som minst när 
uppsägningar åberopas på grund av ekonomiska skäl (jämförande arbetsbrist) men 
är ändock omfattande. Om ett företagsråd saknas finns i princip inga rättigheter 
för arbetstagarinflytande över arbetslednings- och företagsledningsbeslut.120  

 
I Tyskland finns lagstiftning liknande den som återfinns i svenska lagen om 
anställningsskydd genom Kündigungsschutzgesetz (KSchG) . Lagen gäller dock 
endast i sin helhet om företagen har fler än 10 anställda enligt 23 § KSchG. 
Undantaget innebär att företagen inte behöver beakta lagens regler om 
avgångsvederlag, och det är därför ekonomiskt mer överkomligt att dra ner på 
antalet anställda om företaget skulle behöva detta vid arbetsbrist. Lagen gäller 
dessutom först efter att en arbetstagare varit anställd i 6 månader.121 Företaget 
behöver inte heller utreda vem på företaget det är mest socialt rättfärdigat (en 
samlad bedömning av arbetstagarens försörjningsbörda, anställningstid, ålder och 
ev. handikapp) att säga upp utan de kan i praktiken bestämma själva. I alla fall 
kan en domstol vid en konflikt angående detta inte beakta det sociala urvalet.122 
På större företag måste arbetsgivaren göra ett noggrant socialt urval. 
Uppsägningstiderna regleras i Bürgerliches Gesetzbuch (BGB).  
 
Det finns även undantag för företag som är större, men som fortfarande betraktas 
som småföretagare enligt EU:s definition. Huvudregeln på tysk arbetsmarknad är 
att uppsägningar bara får ske den 15e eller den sista dagen i varje kalendermånad. 
Företagare med högst 20 anställda har dock befriats från detta krav. Enligt 622 § 
BGB kan alltså företag med högst 20 anställda säga upp arbetstagare vilken dag 
som helst.123  
  

                                                                                                                                                   
 
119 Jacobi, 1998: 22; se även Rönnmar, 2004:112.   
120 Rönnmar, 2004:114.  
121 Rönnmar, 2006:222; Rönnmar, 2004: 307.  
122 Schumann, 2008.   
123 Schumann, 2008.  
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Lagen innehåller särskilda regler för företagare som anställer arbetstagare för 
första gången. Alla företagare får anställa tidsbegränsat under de fyra första åren 
sedan företagets grundande, utan sakliga skäl, sådana anställningar kan pågå i 
sammanlagt fyra år enligt 14 § 2 stycket TzBfG.124 

                                                                                                                                                   
 
124 Rönnmar, 2006:125; Rönnmar, 2004:308f.  
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7 Slutsatser 

Sverige har ett undantag för småföretagare som reglerar anställningsskyddet för 
de som är anställda i småföretag med högst 10 anställda. Undantaget är relativt 
nytt då det infördes 2001. Tidigare har en annan typ av undantagsregel varit i 
bruk, under 1994, vilken gav arbetsgivaren mer omfattande möjligheter att 
bestämma över de anställdas antal och sammansättning. Behovet av 
undantagsregler tycks ha uppkommit i och med att anställningsskyddslagen 
infördes under 1970-talet. Undantagsregler har sedan dess införts av ideologiska 
skäl, men främst tycks införandena ha samhällsekonomiska motiv. Lagstiftaren, 
oberoende av partifärg, har ständigt hänvisat till behovet av nyanställningar i 
samband med denna fråga. Dagens undantagsregel fungerar i stort på det sätt som 
lagstiftaren eftersträvat. Det går inte att använda regeln med diskriminerande 
syften. Dessutom markerar undantagsregeln ett ideologiskt ställningstagande där 
det ansetts viktigt att småföretagare har ett större inflytande över arbetstagarnas 
sammansättning än större arbetsgivare.   
 
Det verkar föreligga ett samband mellan behovet av undantagsregler och 
flexibiliteten i anställningsförhållandena och på arbetsmarknaden. I de jämförda 
länderna har Danmark, med störst möjligheter till situationsanpassade avtal, inga 
undantagsregler. Tyskland däremot, med förhållandevis begränsad flexibilitet har 
infört avsevärt fler undantagsregler än både Danmark och Sverige. Sverige har 
endast ett undantag men också en högre grad av flexibilitet än Tyskland. De 
faktiska behov som kan finnas, och uppenbarligen finns på arbetsmarknaden, 
tycks inte kunna tillfredsställas genom den generella lagstiftningen. 
Småföretagarnas behov måste därför särregleras för att tillgodose samhällets 
efterfrågan på arbetstillfällen och intäkter. Med en sådan näringslivsstruktur som 
Sverige har idag, är det uppsatsförfattarens åsikt, att om undantagsregler skall 
användas, borde det vara de avvikande fallen som regleras i dessa. Det är inte 
säkert att det behöver finnas några särskilda omständigheter som gör att 
småföretagarna är de som regleras i undantagsregler. Det tycks ha blivit så 
eftersom att lagstiftningen på området infördes i ett annat samhällsklimat där stora 
företag dominerade. Vid upprepade tillfällen har lagstiftaren hänvisat till behovet 
av arbetstillfällen vid förändringar av lagstiftningen. Lagstiftaren är därmed inte 
så pass neutral som kan vara önskvärt, vilket stöds av att arbetsrättslig reglering 
generellt är mycket ideologisk. Förhållandet mellan lag, partsöverenskommelser 
och kollektivavtal är komplext och det är mycket möjligt att reglerna framstår som 
otydliga för de som skall tillämpa dem. Denna omständighet gör att legitimiteten 
för turordningsreglerna är relativt låg. Uppsatsförfattarens uppfattning är att 
lagstiftning angående fler undantagsregler är nödvändigt om ytterligare tillväxt i 
de små företagen skall komma till stånd. Detta beror på att dessa företagare inte 
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är, och inte heller skall behöva vara, mycket väl insatta i arbetsrättslig lagstiftning. 
Transparensen måste öka. De fackliga företrädarna bör vara bättre insatta i 
arbetsrättsliga frågor än småföretagarna, därför verkar maktbalansen mellan dessa 
parter ojämn, och grundtanken i LAS kan eventuellt urholkas på grund av detta. 
För lagstiftaren tycks alltså två val finnas; en generell uppluckring i arbetsrätten 
eller särreglering för småföretagarna. Behovet har uppstått genom förändrad 
företagsstruktur i samhället samt ett förändrat samhällsklimat där lagregleringen 
från tidigare epoker i huvudsak består. Arbetsmarknadens parter borde enligt 
uppsatsförfattaren vinna på en generell uppluckring av arbetsrätten för att själva 
förstärka sina positioner i en tid då medlemmarna blir allt färre.   
 
Det tycks ganska tydligt att småföretagarna uppfattar arbetsrätten som osäker och 
hämmande. Även lagstiftaren själv verkar anse att de regler de varit gällande 
dämpat småföretagarnas utveckling, eftersom de hänvisat till detta när de 
motiverat sina förändringar. Småföretagarna handlar utifrån lagstiftningen vilket 
leder till att empirin, verkligheten, påverkas. Det vill säga småföretagarna 
anställer inte eftersom att deras föreställningar om rätten hindrar dem. Till viss del 
tycks denna uppfattning vara felaktig, men det är inget skäl till att lagstiftningen 
skall fortsätta att vara otydlig. Sådana här omständigheter (konsekvenserna av 
dessa uppfattningar) är svåra att med säkerhet dra några slutsatser om. På grund 
av detta måste, trots osäkerheten, lagstiftaren bli tydligare om de vill vara säkra på 
att inte belasta välfärdssystemen i onödan. Parterna på arbetsmarknaden har ett 
mycket stort inflytande över arbetsrätten, och särskilt semidispositiva och 
dispositiva regler, därför är det rimligt att det är svårt för småföretagare att veta 
vilka villkor de kommer att omfattas av.    

 
Intressant, men inte särskilt överraskande, saknas motioner med revolutionerande 
förslag på förändringar i arbetsrätten. Förslag har visserligen lagts för att göra en 
”total översyn” av reglerna, men konkreta långtgående förslag tycks inte finnas. 
Arbetstagare har enligt internationella överenskommelser grundläggande 
rättigheter i arbetslivet och så långtgående förslag som att helt undanta 
småföretagen från anställningsskyddet vore kanske inte möjligt, särskilda hänsyn 
till småföretagens villkor kan ändå tas. Ett förslag skulle kunna vara att 
arbetsgivarens uppsåt vägs in i skadeståndsbedömningen. Även andra möjligheter 
till förändringar av sanktionerna är möjliga.  
 
Uppsatsen har redovisat en mängd olika förslag på utformningar av regler. Både 
tidigare regler, motioner och lösningar från andra länder. Av detta kan slutsatsen 
dras att det finns många olika sätt att utforma undantagsregler för småföretagare 
på. De ställningstaganden som görs i uppsatsens exempel rör främst den 
kvantitativa frågan om vilka som bör undantas och den kvalitativa frågan om på 
vilket sätt dessa skall undantas eller särregleras. Nuvarande regel skulle enkelt 
kunna förändras genom att utöka antalet företag som omfattas, exempelvis genom 
att låta alla småföretag omfattas. Gränsen för småföretag enligt EUs definition är 
företag med upp till 49 anställda. Lagstiftaren skulle också proportionerligt kunna 
öka antalet arbetstagare som är möjliga att undanta med antalet anställda som 
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företaget har. Exempelvis ett företag med 10 anställda får undanta högst 2 
arbetstagare, ett företag med 20 anställda får undanta högst 4 arbetstagare i varje 
turordningskrets, och så vidare. Det vore också intressant att möjliggöra för 
småföretag med många deltidsanställda att undanta arbetstagare med en total 
anställningsgrad på 200 procent. Alltså arbetets omfattning avgör hur många som 
får undantas i varje turordningskrets. Det största behovet framhålls emellertid vara 
att göra reglerna tydliga, enkla och lätta att tillämpa. Det finns ingen anledning att 
i detta avslutande stycke redogöra för varje enskild möjlighet till förändringar av 
turordningsregler och anställningsskydd, läsaren kan själv mycket enkelt ta del av 
de olika möjligheter som finns genom att läsa uppsatsen.  
 

7.1 Sammanfattade slutsatser 

Turordningsreglerna tycks ha skapats i ett samhällsklimat och i en tid som gör att 
denna lagstiftning idag verkar i en felaktig kontext. För att lösa detta problem har 
undantagsregler från turordningsreglerna införts. Reglerna har svårt att fortfarande 
upprätthålla en stark legitimitet, och därför får de ofta utstå kritik. 
Undantagsregler tycks behövas i de fall där flexibiliteten på arbetsmarknaden inte 
är tillräckligt stor för att tillfredsställa de behov som finns i samhället i form av 
exempelvis arbetstillfällen. Undantagsreglerna tycks fungera på ett sätt som 
lagstiftaren tänkt sig, men det kan ifrågasättas om balansen mellan parterna i 
anställningsförhållandet ändå rubbas och grundtanken i LAS därmed inte är 
uppfylld. Arbetsgivarna på dessa företag kan vara i underläge gentemot 
arbetstagarorganisationerna. Uppsatsförfattarens åsikt angående detta är att 
generella, begränsade, regler med möjlighet till flexibilitet är att föredra framför 
särregleringar med oklara möjligheter till anpassning. Det finns en mängd olika 
sätt att förändra undantagsregeln på och stora möjligheter att införa nya 
undantagsregler om lagstiftaren anser det nödvändigt.  

7.2 Förslag på fortsatt forskning 

Fortsatta analyser kan exempelvis reda ut undantagsreglernas utformning på andra 
områden än anställningsskyddet. Främst är resultaten av sådana undersökningar 
intressanta för att frågan om regelförenklingar är aktuella i och med den 
borgerliga regeringens argumentation på området. Det vore också relevant med en 
mer praktisk uppsats som undersöker vilka hänsyn som tas, och på vilket sätt 
dessa tas, till små verksamheter när det gäller överenskommelserna mellan 
parterna. Särskilt intressant vore detta när det gäller förhandlingar som rör 
upprättande av turordningslistor. 
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