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1

Sammanfattning

Ämnet för detta examensarbete är de turordningsregler som aktualiseras i
samband med arbetsbristuppsägningar.
     Mot slutet av 1800-talet kom legostadgans och näringsfrihetsförordning-ens
bestämmelser om anställningsavtalets form att förlora i betydelse, för att i början
av 1900-talet bytas ut mot principen om det fria anställningsavtalet.
Anställningsavtalet behövde härmed inte längre följa några särskilda form-krav
och kunde i princip, om inte något annat hade avtalats, sägas upp när som helst
utan angivande av skäl. Principen om den fria uppsägningsrätten kom att gälla
enda fram till dess att utredningen om en allmän anställnings-skyddslag initierades i
slutet av 1960-talet. Uppsägningsrätten kom emeller-tid genom punktreglering i
viss mån att begränsas beträffande vissa situa-tioner och typer av arbetstagare. Så
fick en uppsägning t.ex. inte företas i föreningsrättskränkande syfte. Vidare fick en
uppsägning enligt Arbets-domstolen inte strida mot goda seder. De viktigaste
begränsningarna i upp-sägningsrätten kom emellertid till stånd
kollektivavtalsvägen.
     Utanför LO/SAF-området blev det tidigt vanligt med olika slags mate-riella
begränsningar av uppsägningsrätten, i form av krav på saklig grund för uppsägning
eller stadganden om att uppsägning endast fick ske i vissa situa-tioner, men
framförallt regler om turordning och företrädesrätt till åter-anställning vid
arbetsbrist, som hade till syfte att hindra godtyckliga uppsäg-ningar. Turordningen
skulle normalt bestämmas efter anställningstidens längd, men det förekom även
turordningsklausuler som föreskrev att hänsyn skulle tas till t.ex. arbetstagarens
duglighet/lämplighet eller försörjnings-börda. Redan i början av 1930-talet
tolkade Arbetsdomstolen in ett krav på att en arbetstagare måste ha tillräckliga
kvalifikationer för fortsatt arbete som ett underförstått villkor i ett kollektivavtal
som endast föreskrev om turordning efter anställningstid. Turordningsreglerna
kom indirekt att innebära ett mycket stort ingrepp i den annars fria
uppsägningsrätten. För att arbetsgivaren inte skulle kunna kringgå
turordningsreglerna vid arbetsbrist genom att hävda att en uppsägning grundats på
personliga skäl, kom näm-ligen Arbetsdomstolen i början av 1940-talet att kräva
att arbetsgivaren måste visa objektivt godtagbara skäl även för uppsägningar på
grund av personliga skäl om en företrädesberättigad arbetstagare hade sagts upp
före en annan.
     På LO/SAF-området kom däremot arbetstagarnas möjligheter att angripa en
uppsägning i princip att strypas genom 1906 års decemberkompromiss. Den enda
begränsningen i arbetsgivarens fria uppsägningsrätt kom här länge att utgöras av
kravet på att en uppsägning inte fick företas i föreningsrätts-kränkande syfte. I
samband med antagandet av 1938 års Saltsjöbadsavtal kom det emellertid att
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upprättas en nämnd, arbetsmarknadsnämnden, som fick behörighet att pröva
uppsägningars saklighet. Härvid skulle arbets-givarens behov av duglig och
lämplig arbetskraft vägas mot arbetstagarnas behov av trygghet i anställningen.
Vid arbetsbrist skulle turordningen arbetstagarna emellan i första hand bestämmas
efter skicklighet och lämplighet. Först vid lika skicklighet och lämplighet kunde
hänsyn tas även till arbetstagarens anställningstid och försörjningsbörda.
Nämndens beslut hade till en början endast en rekommenderande karaktär, för
att fr.o.m. år 1964 bli bindande avseende uppsägningar på grund av personliga
skäl.
     Först i och med 1974 års anställningsskyddslag kom det i svensk rätt att
ställas upp ett allmänt krav på sakligt grundade uppsägningar. Lagstiftaren skiljer
härvid mellan två kategorier av uppsägningsfall, nämligen arbetsbrist och
personliga förhållanden. Medan domstolens prövning av personliga
uppsägningsgrunder har karaktären av en intressavvägning, där arbets-givarens
intresse av att upplösa anställningen vägs mot arbetstagarens intresse av att få
behålla anställningen, utgör arbetsbrist i princip alltid saklig grund för uppsägning.
     Arbetsbrist kan ses som ett samlingsbegrepp för sådana uppsägnings-grunder
som inte är hänförliga till arbetstagarens person. Anställnings-skyddslagen utgår
från principen att det är arbetsgivaren som ensam be-stämmer om han vill bedriva
en verksamhet, vilken typ av verksamhet han vill bedriva, hur många anställda
som skall finnas och hur arbetet skall vara organiserat. Arbetsbrist anses
uppkomma då arbetsgivaren i kraft av denna företagsledningsrätt anser sig
behöva säga upp personal. Skälen för arbets-givarens bedömning kan vara av
ekonomisk, organisatorisk eller därmed jämförbar art. Personalnedskärningen
behöver inte vara påtvungen, utan i regel är det tillräckligt att arbetsgivaren
beslutar att inskränka verksamheten för att en arbetsbristsituation skall anses vara
för handen. Arbetsdomstolens prövning av arbetsbristfall begränsas i princip till
frågan om arbetsgivarens bedömning framstår som trovärdig och seriös. Normalt
är det tillräckligt att arbetsgivaren visar att den förändring som avsetts med
driftsinskränkningen verkligen har ägt rum för att arbetsbrist skall anses föreligga.
Endast då arbetstagarsidan gör gällande att en arbetsbristuppsägning egentligen
haft sin grund i personliga skäl, s.k. fingerad arbetsbrist, kan domstolen gå in och
göra en närmare prövning av den uppgivna grunden. Ifall arbetsbrist härvid
befinns föreligga spelar det inte någon roll att även personliga förhållanden kan
ligga bakom arbetsgivarens beslut. Den enda möjligheten till ogiltigförklaring av en
arbetsbristuppsägning som återstår sedan arbets-brist väl har konstaterats, är i
princip att åberopa att arbetsgivaren inte har fullgjort sin omplaceringsskyldighet
enligt 7§ 2 st. LAS. Domstolens prövning av arbetsbristfall kan alltså i hög grad
beskrivas som schablo-niserad.
     Den principiella skillnaden mellan personligt relaterade uppsägnings-grunder
och arbetsbristuppsägningar, består i att uppsägningsåtgärden i det förra fallet
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endast kan riktas mot en viss arbetstagare, medan det vid arbets-brist i princip
inte skall spela någon roll vem av arbetstagarna som sägs upp.
Turordningsreglernas uppgift blir härvid att i en arbetsbristsituation se till att
uppsägningarna verkligen företas på objektiva grunder. I mitt examens-arbete har
jag tittat närmare på de rekvisit som styr turordningen vid arbets-
bristuppsägningar och diskuterat ifall dessa verkligen kan anses fylla sin funktion
som skydd mot godtyckliga uppsägningar.
     Det anses i princip vara upp till arbetsgivaren att bestämma inom vilken del av
verksamheten arbetsbristen skall föreligga. För att förhindra att arbetsgivaren styr
ett driftsinskränkningsbeslut till vissa anställda eller att denne skapar en
arbetsbristsituation för vissa anställda av ovidkommande skäl, skall arbetstagarna
först delas in i turordningskretsar efter driftsenhet och avtalsområde. Ju större
turordningskretsarna blir, desto mindre blir ut-rymmet för sådana manipulationer
från arbetsgivarens sida. Med “drifts-enhet” avses härvid i princip en sådan del av
ett företag som är belägen inom en och samma byggnad eller inom ett och samma
område. Arbets-domstolen har i sin praxis tolkat driftsenhetsbegreppet som ett
geografiskt begrepp som i princip maximalt kan omfatta en ort. Endast i
undantagsfall, som då en arbetstagare har sin arbetsplats i sin bostad eller då det
rör sig om handelsresande eller andra arbetstagare som ofta befinner sig på
resande fot, kan hänsyn tas till organisatoriska faktorer och driftsenheten sträcka
sig över flera orter. I övrigt ställs det inga krav på att en arbetsplats skall vara av
en viss storlek eller ha en egen administration för att den skall kunna be-traktas
som en driftsenhet i lagens mening. Om arbetsgivaren är eller brukar vara bunden
av kollektivavtal, skall det vidare fastställas en särskild tur-ordning för varje
avtalsområde inom driftsenheten. Detta innebär att en arbetstagare som byter
avtalsområde, vid en driftsinskränkning inte kan göra anspråk på omplacering
inom sitt tidigare avtalsområde. Arbetstagar-organisationerna har dessutom
möjlighet att begära en gemensam tur-ordning för alla driftsenheter på samma ort.
Ortsbegreppet har härvid tolkats restriktivt av Arbetsdomstolen och anses inte
kunna omfatta driftsenheter hos andra företag inom samma koncern.
Sammanfattningsvis får de kriterier som styr kretsindelningen, normalt anses ge
upphov till förhållandevis stora kretsar. Arbetsgivaren har emellertid ett visst
utrymme att manipulera tur-ordningen, t.ex. genom att styra sina
driftsinskränkningsbeslut till sådana enmanskontor som inte är belägna i en
arbetstagares bostad, att inför en driftsinskränkning låta arbetstagare byta
avtalsområde eller genom att sätta delar av ett företag på bolag.
     Sedan arbetstagarna väl har delats in i turordningskretsar, skall de i prin-cip
rangordnas efter sin sammanlagda anställningstid hos arbetsgivaren, var-vid längre
anställningstid ger företräde framför kortare anställningstid. Vid lika anställningstid
ger högre ålder företräde. Denna s.k. senioritetsprincip syftar till att skydda
arbetstagare med lång anställningstid och hög ålder från uppsägning, samtidigt
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som den garanterar att turordningen fastställs på ett objektivt sätt. Sedan den 1
januari år 2001 äger emellertid arbetsgivare med färre än tio anställda rätt att göra
undantag från principen om turordning ef-ter anställningstid för två arbetstagare
som anses vara av särskild betydelse för den fortsatta verksamheten.
Arbetsgivarens tillämpning av denna undan-tagsregel kan endast angripas om den
påstås strida mot anti-diskriminerings-lagstiftning, ledighetslagstiftning eller
principen om god sed på arbets-marknaden. Detta innebär att arbetstagare i små
företag löper en stor risk att bli uppsagda på grund av ovidkommande skäl.
     En förutsättning för att en arbetstagare skall ges företräde i kraft av sin
anställningstid är att denne har tillräckliga kvalifikationer för det fortsatta arbetet.
Kravet på tillräckliga kvalifikationer bygger på en avvägning mellan arbetsgivarens
intresse av största lämplighet och effektivitet och den först anställdes behov av
trygghet i anställningen och aktualiseras då en arbets-tagare efter en
driftsinskränkning endast kan beredas fortsatt arbete inom turordningskretsen
genom omplacering. Begreppet “omplacering” tar i dessa sammanhang inte enbart
sikte på övergång till annat arbete, utan även situationer då arbetstagarens
arbetsuppgifter förändrats i något viktigt hän-seende. Det anses i princip vara upp
till arbetsgivaren att bestämma vilka kvalifikationskrav som skall gälla för en viss
tjänst. En allmän förutsättning för att arbetsgivaren skall anses ha rätt att ställa
krav på en viss kvalifika-tion, består emellertid i att kvalifikationen måste ha
betydelse för arbets-tagarens förmåga att utföra arbetet i fråga.
Kvalifikationskraven får inte heller vara diskriminerande, utgöra försök till
kringgående av bestämmelser i lag eller avtal eller på annat sätt strida mot god sed
på arbetsmarknaden. Den i praktiken viktigaste begränsningen av arbetsgivarens
rätt att bestämma vilka kvalifikationer som skall gälla för en viss tjänst, är att
arbetsgivaren bland de arbetstagare som har tillräckliga kvalifikationer för en viss
befattning, måste välja den som har längst anställningstid. Detta innebär att
arbetsgivaren inte får ställa upp andra  eller strängare kvalifika-tionskrav för
tjänsten än vid en nyanställning eller åberopa kvalifika-tionskrav som framstår
som obefogade eller överdrivna. Ett tecken på att arbetstagaren skall anses ha
tillräckliga kvalifikationer för ett visst arbete, är att arbetstagaren tidigare har utfört
samma arbetsuppgifter på ett godtagbart sätt eller att denne tidigare har blivit
erbjuden arbetet i fråga. Härvid måste man emellertid beakta att
kvalifikationskraven för tjänsten kan ha ändrats genom åren. Ett annat sätt att
pröva om en arbetstagares kvalifikationer skall anses vara tillräckliga eller inte, är
att göra en jämförelse med kvalifikationerna hos de arbetstagare som redan utför
arbetsuppgifterna i fråga. Vidare bör arbetstagaren normalt ges rätt till en viss
upplärningstid avseende de nya arbetsuppgifterna. Vid uppskattningen av vad
som skall an-ses motsvara en rimlig upplärningstid kan hänsyn tas till ett företags
ekono-miskt känsliga situation. Hitintills har Arbetsdomstolen inte i något fall
medgivit en längre upplärningstid än ett halvt år. Arbetsgivaren anses i prin-cip
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inte ha ett ansvar för att arbetstagarna ges lika rätt till vidareutbildning inom ramen
för sin anställning. Detta innebär att arbetsgivaren genom selektiva
utbildningsåtgärder på sikt kan kontrollera arbetstagarnas kvalifikationer inför en
arbetsbristsituation. Arbetsdomstolen har i sin pra-xis gjort en vidsträckt tolkning
av kvalifikationsbegreppet, som inte endast anses kunna ta sikte på utbildning och
erfarenhet, utan även på arbets-tagarens personliga egenskaper, hälsa och
kroppskrafter. Så har arbets-givaren t.ex. ansetts haft rätt att ställa krav på
snabbhet, utåtriktad läggning, stresstålighet och lämpligt uppförande för
omplacering till vissa tjänster. Vid tillsättningen av chefsbefattningar, anses
arbetsgivaren ha rätt att ställa krav på ledarskap och resultatinriktning samt att
arbetstagaren skall åtnjuta arbetsgivarens särskilda förtroende. Sådana
omständigheter som kan läggas till grund för en uppsägning på grund av
personliga skäl kan alltså även leda till att en företrädesberättigad arbetstagare
anses sakna tillräckliga kvalifika-tioner för fortsatt arbete och sägs upp på grund
av arbetsbrist. Gränserna mellan arbetsbristuppsägningar och uppsägningar på
grund av personliga skäl kan alltså i dessa fall betraktas som otydliga.
Arbetsdomstolen har ut-talat att en prövning av en arbetstagares personliga
förhållanden undantags-vis kan leda till att denne inte anses ha tillräckliga
kvalifikationer för fort-satt arbete även då det inte är fråga om en
omplaceringssituation, och att arbetstagaren i sådana fall normalt skall anses ha
tillräckliga kvalifikationer för fortsatt arbete om arbetsgivaren inte haft saklig grund
för att säga upp honom av personliga skäl. Genom dessa uttalanden verkar
domstolen ge grönt ljus för arbetsgivaren att skapa eller utnyttja en faktiskt
uppkommen arbetsbristsituation för att kunna säga upp arbetstagare som denne
egentligen velat säga upp på grund av personliga skäl. Det kan i flera avseenden
te sig förmånligare att säga upp en arbetstagare på grund av bristande
kvalifikationer vid arbetsbrist än på grund av personliga skäl. För det första gäller
det vid kvalifikationsbedömningen vid arbetsbrist inte någon sådan
tvåmånadersregel som vid en uppsägning på grund av person-liga skäl begränsar
arbetsgivarens rätt att åberopa omständigheter som ligger långt tillbaka i tiden.
Vidare kan en felaktig tillämpning av tur-ordningsreglerna endast medföra rätt till
skadestånd, medan sanktionen mot en icke sakligt grundad uppsägning på grund
av personliga skäl är ogiltig-förklaring. Det är svårt att säga om domstolen
generellt sätt ställer strängare, lindrigare eller lika krav på brister i personligt
hänseende vid prövningen av en arbetstagares kvalifikationer vid arbetsbrist än
vid en saklig grund-prövning av en uppsägning på grund av personliga
förhållanden. För det fallet att arbetsgivaren uppger sig sakna förtroende för en
viss arbetstagare för en omplacering till en chefstjänst, verkar domstolen inte
kräva att arbets-givaren närmare motiverar varför han/hon uppger sig sakna ett
sådant förtroende för arbetstagaren. Härigenom får arbetsgivaren ett utrymme att
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lägga ovidkommande, subjektiva omständigheter till grund för en arbets-
bristuppsägning.
     Vidare är turordningsreglerna dispositiva i den meningen att avvikande
turordningsbestämmelser får meddelas i centrala eller lokala kollektivavtal.
Sådana avtalsbestämmelser är även tillämpliga på arbetstagare som inte till-hör
den avtalsslutande organisationen. Avtalsfriheten sträcker sig härvid långt. Det
anses t.o.m. vara möjligt att helt och hållet avtala bort anställ-ningsskyddslagens
turordningsregler. Såväl på LO-området inom den pri-vata sektorn som på det
kommunala området förekommer kollektivavtals-bestämmelser om en snävare
indelning i turordningskretsar efter yrkes-grupper. En sådan indelningsgrund
minskar utrymmet för omplacering vid en driftsinskränkning. På det statliga
området gäller en ännu snävare in-delningsgrund enligt vilken turordningskretsen
skall avse arbetstagare med “i huvudsak jämförbara arbetsuppgifter”. I och med
att turordningskretsarna härvid skall anpassas till den uppkomna
arbetsbristsituationen, finns det en risk för att arbetsgivaren låter sig styras av
ovidkommande skäl. Då krets-indelningen i princip utgår från de arbetsuppgifter
arbetstagaren utför vid uppsägningstidpunkten, får arbetsgivaren dessutom ett
utrymme att i kraft av sin företagsledningsrätt ändra arbetsuppgifterna och på så
sätt styra krets-indelningen till vissa arbetstagare. Arbetstagarens möjligheter att
angripa arbetsgivarens beslut om kretsindelning är små. För att ett kringgående
skall anses vara för handen, krävs det inte enbart att arbetstagaren kan visa att
arbetsgivaren handlat i syfte att kringgå kollektivavtalets bestämmelser utan också
att handlandet framstår som otillbörligt. Domstolen har emellertid framhållit att en
arbetsgivare som styrt kretsindelningen till enmans- eller fåmanskretsar bör vara
beredd att på ett övertygande sätt redogöra för motiven till en sådan indelning och
att begreppet “i huvudsak jämförbara arbetsuppgifter” bör ges en relativt
vidsträckt tolkning. Genom upprättandet av en s.k. avtalsturlista, d.v.s. en lokal
överenskommelse om turordningen för en redan uppkommen arbetsbristsituation,
kan arbetsgivaren vid en driftsinskränkning komma ifrån en strikt tillämpning av
principen om tur-ordning efter anställningstid. En sådan överenskommelse får inte
vara diskriminerande, strida mot god sed på arbetsmarknaden eller på annat sätt
framstå som otillbörlig. Avtalsparternas beslut att avtala bort vissa arbets-tagare
och avvika från senioritetsprincipen måste vara sakligt motiverat. I övrigt anses
parterna ha full frihet att ställa upp turordningen efter egna önskemål. Vid sidan av
anställningstiden kan parterna härvid t.ex. beakta arbetstagarens kompetens eller
personliga egenskaper. Arbetstagarens möj-ligheter att angripa en avtalsturlista
såsom diskriminerande, stridande mot god sed eller på annat sätt otillbörlig
förefaller att vara mycket små. För det första måste det betraktas som relativt
enkelt för arbetsgivaren att i efter-hand konstruera något slags sakligt skäl för
turordningen. Vidare verkar det inte finnas något utrymme för att betrakta en
avtalsturlista som otillbörlig utan att samtidigt vara diskriminerande.
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Arbetsdomstolen har i sin praxis inte ansett sig behörig att angripa den avvägning
mellan anställningstid, kompetens och personliga egenskaper som avtalsparterna
lagt till grund för turordningen. Detta innebär att arbetsgivaren i samband med
arbetsbrist får ett stort utrymme att säga upp arbetstagare av skäl som hänför sig
till arbets-tagarna personligen och av orsaker som inte skulle utgöra saklig grund
för en uppsägning av personliga skäl. Möjligheten att på detta sätt kringgå regeln
om saklig grund för uppsägning blir ännu större då den arbetstagare som avtalas
bort inte tillhör den avtalsslutande lokala fackliga organisation-en och inte kan
räkna med fackligt stöd.
     Sammanfattningsvis anser jag, främst på grund av möjligheterna att vid
bedömningen av arbetstagarens kvalifikationer beakta omständigheter som är
hänförliga till arbetstagarens person och de näst intill obegränsade möj-ligheterna
att genom kollektivavtal låta subjektiva bedömningar bli av-görande för
turordningen, samt möjligheten för arbetsgivare med färre än tio anställda att
under åberopande av frikvotsregeln i princip kunna säga upp vem han/hon vill, att
turordningsreglerna i sin nuvarande utformning inte kan anses fylla sin funktion
som skydd mot godtyckliga uppsägningar vid arbetsbrist.
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Förkortningar

AD               Arbetsdomstolen, Arbetsdomstolens domar
AO               Allmänorienterade ämnen
AU               Arbetsmarknadsutskottets betänkande
CAD            Computer Aided Design
CAM           Computer Aided Manufacturing
Dir.              Regeringsdirektiv
Ds                Departementsserien
Ds A            Departementsserien (arbetsmarknadsdepartementet)
EU              Europeiska Unionen
ILO              International Labour Organization
In U             Inrikesutskottets betänkande
JT                Juridisk Tidskrift vid Stockholms universitet
LAS             Lagen om anställningsskydd
LO               Landsorganisationen i Sverige
MBL            Medbestämmandelagen
Prop.            Proposition
SACO          Sveriges Akademikers Centralorganisation
SAF             Svenska Arbetsgivarföreningen
SFS              Svensk författningssamling
SIF               Svenska Industritjänstemannaförbundet
SOU             Statens offentliga utredningar
TCO             Tjänstemännens centralorganisation
TurA-S         Turordningsavtalet för arbetstagare hos staten
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1. Inledning

1.1 Ämne, frågeställning och disposition

Enligt 7§ anställningsskyddslagen krävs det saklig grund för att arbets-givaren
skall ha rätt till uppsägning. Vad som närmare skall anses utgöra saklig grund
preciseras inte i lagtexten, men beskrivs i lagförarbetena där lagstiftaren lämnat
vissa riktlinjer för begreppets tolkning. Härvid kan man urskilja två olika typer av
uppsägningsgrunder: personliga förhållanden och arbetsbrist. Ifall den
uppgivna grunden utgörs av ett personligt skäl skall Arbetsdomstolen gå in och
göra en nyanserad intresseavvägning, där arbets-givarens intresse av att upplösa
anställningen ställs mot arbetstagarens in-tresse av att behålla anställningen.
Arbetsbrist, ett samlingsbegrepp som innefattar en rad olika företeelser, skall
däremot i princip alltid anses utgöra saklig grund, då Arbetsdomstolen inte anses
behörig att överpröva de beslut som en arbetsgivare fattar i kraft av sin
företagsledningsrätt. Endast i undan-tagsfall, som då det från arbetstagarhåll görs
gällande att uppsägningen i själva verket grundats på personliga skäl, s.k.
fingerad arbetsbrist, kan dom-stolen gå in och göra en närmare prövning av den
uppgivna grunden.1

     Ofta anses denna avsaknad av en reell saklig grund-prövning i arbets-bristfall
kompenseras av de särskilda skyddsregler som aktualiseras i sam-band med
sådana uppsägningar. Sålunda ses bestämmelsen om primär för-
handlingsskyldighet (11§ MBL), men framför allt reglerna om turordning (22§
LAS) och företrädesrätt till återanställning (25§ LAS), som ett slags garantier
mot godtyckligt handlande från arbetsgivarens sida.2 I mitt arbete har jag valt att
undersöka i vilken mån turordningsreglerna i 22§ LAS verkligen kan anses
uppfylla sin funktion som skydd mot godtyckliga upp-sägningar.
     En grundläggande skillnad mellan uppsägningar som har sin grund i per-sonliga
förhållanden och uppsägningar som orsakas av arbetsbrist, är att
uppsägningsåtgärden i det första fallet endast kan rikta sig mot en viss
arbetstagare, medan det vid arbetsbrist i princip inte skall spela någon roll vem av
arbetstagarna som sägs upp. Anställningsskyddslagens turordnings-regler har till
syfte att vid en arbetsbristsituation se till att den ordning i vil-ken arbetstagarna
sägs upp verkligen fastställs enligt objektiva kriterier. Dessa objektiva kriterier
består i att arbetstagarna skall delas in i tur-ordningskretsar efter driftsenhet och
avtalsområde, inom vilka arbetstagare med längre anställningstid skall ges
                                                
1 Se prop. 1973:129 s. 122 ff, prop. 1981/82:71 s. 64 ff.
2 Se t.ex. prop. 1973:129 s. 69 och 163.
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företräde framför arbetstagare med kortare anställningstid. Genom att på detta
sätt låta anställningstiden bli avgörande för arbetstagarens plats i turordningen,
avser man även att skydda de arbetstagare som skulle drabbas hårdast av en
uppsägning.3

     Om en arbetstagare efter en driftsinskränkning inte kan behålla sina gam-la
arbetsuppgifter, är arbetsgivaren i princip skyldig att söka bereda arbets-tagaren
annat arbete inom turordningskretsen. Detta kan innebära att en arbetstagare får
ta över en annan arbetstagares arbetsuppgifter i kraft av längre anställningstid. En
förutsättning för att en arbetstagare skall ha rätt till omplacering är emellertid att
han/hon anses ha tillräckliga kvalifikation-er för det fortsatta arbetet.
     Turordningsreglerna är dessutom semidispositiva och kan sättas ur spel
genom avvikande bestämmelser i kollektivavtal (2§ 3 st. LAS), och sedan den 1
januari 2001 äger arbetsgivare med mindre än tio anställda rätt att undanta två
arbetstagare, som anses vara av särskild betydelse för den fortsatta
verksamheten, från turordningen (22§ 2 st. LAS).4

     Målet med mitt examensarbete är att undersöka om anställningsskydds-lagens
turordningsregler verkligen kan anses fylla sin funktion som skydd mot
godtyckliga uppsägningar: Kan turordningsreglerna anses kompensera den
schabloniserade prövning som sker i arbetsbristfall och garantera att dessa
uppsägningar verkligen baseras på saklig grund, eller ger bestämmel-serna
i själva verket arbetsgivaren utrymme att styra arbetsbrist-uppsägningarna
till sådana arbetstagare som denne egentligen velat säga upp på grund av
personliga skäl ?
     Arbetet kommer att inledas med en kortfattad historisk bakgrund, som syftar
till att förklara uppkomsten av regeln om saklig grund, uppdelningen mellan
personliga förhållanden och arbetsbrist, samt uppkomsten av tur-ordningsreglerna
och deras betydelse för rättsutvecklingen. Därefter kommer jag att redogöra för
hur dessa frågor har behandlats av lagstiftaren sedan anställningsskyddslagens
tillkomst år 1974. I kapitel 4 avser jag att beskriva arbetsbristbegreppet och
domstolens schabloniserade prövning i dessa fall. Tyngdpunkten i mitt arbete
kommer att ligga i kapitel 5, där jag redogör för hur turordningsreglerna
behandlats i rättspraxis, doktrin och kollektivavtal. Arbetet kommer att avslutas
med att jag söker besvara min frågeställning utifrån de slutsatser jag dragit av
materialet.

                                                
3 Se t.ex. prop. 1973:129 s. 115. Turordningsreglerna kan alltså även sägas fylla en social skydds-
funktion.
4 SFS 2000:763.
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1.2 Avgränsning

Ämnet för mitt arbete är turordningsreglerna i 22§ LAS och inte reglerna om
företrädesrätt till återanställning. Reglerna har emellertid flera beröringspunkter
och uppstod båda i syfte att förhindra godtyckliga  uppsägningar, varför jag i viss
mån kommer att behandla regler om företrädesrätt till återanställning i det
historiska avsnittet. Då det vidare både i 22§ och 25§ LAS ställs upp krav på
tillräckliga kvalifikationer för fortsatt anställning och begreppet enligt förarbetena
skall ha samma inne-börd i båda reglerna5, kommer redogörelsen i kapitel 5 för
vad som skall räknas som tillräckliga kvalifikationer även att ha relevans för
reglerna om företrädesrätt till återanställning. En del av de rättsfall angående
tolkningen av begreppet tillräckliga kvalifikationer som jag kommer att hänvisa till,
gäller för övrigt just tillämpningen av reglerna i 25§ LAS.
     Jag kommer inte att närmare gå in på de särskilda turordningsregler som
återfinns i 23§ LAS, angående arbetstagare med nedsatt arbetsförmåga, och 8§
FML, angående fackliga förtroendemän, då den första regeln syftar till att
tillgodose ett socialt skyddsintresse6 och den sistnämnda regeln till att säkerställa
en fortsatt effektiv facklig verksamhet i företag som drabbas av
driftsinskränkningar.7

     När det gäller den historiska redogörelsen för förhållandena före 1974 års
anställningsskyddslag, kommer jag inte att gå in på de särskilda för-hållanden som
rådde på det statliga området. Jag kommer vidare att lämna regeln i 12§ lagen om
offentlig anställning, om att man vid fastställandet av en arbetstagares plats i
turordningen även skall ta hänsyn till kravet att myn-digheten på ett riktigt sätt
fullgör sina rättskipnings- eller förvaltnings-uppgifter, utanför framställningen.
     Vidare avser jag inte att i kapitel 5.4 om turordningsreglernas semi-dispositiva
karaktär lämna någon utförlig redogörelse för hur avtalsfriheten utnyttjats på olika
delar av arbetsmarknaden, utan endast att ge exempel på hur långt avtalsfriheten
kan sträcka sig.

1.3 Forskningsläge

Turordningsreglerna och den schabloniserade prövningen av arbetsbrist-
uppsägningar har i svensk doktrin tidigare främst behandlats ur ett rent deskriptivt

                                                
5 Se t.ex. prop. 1973:129 s. 165.
6 Se prop. 1973:129 s. 162.
7 Se prop. 1974:88 s. 159.
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perspektiv. På senare tid har frågorna  emellertid kommit att bli föremål för en
mer kritisk granskning.
     Mats Glavå har i en avhandling från år 19998 gjort en ingående kritisk
redogörelse för Arbetsdomstolens och doktrinens syn på frågan om arbets-brist
och kravet på saklig grund för uppsägning. Enligt Glavå har bedöm-ningen av
arbetsbristuppsägningar sedan antagandet av 1974 års anställningsskyddslag blivit
alltmer schabloniserad, för att idag nästan ha förvandlats till ren
begreppsjurisprudens. Om en uppsägning kan kategoriseras som arbetsbrist är
frågan om saklig grund i princip avgjord. Enligt Glavå öppnar dagens
schabloniserade saklig grund-prövningar av arbetsbristuppsägningar för
manipulationer från arbetsgivarens sida, då arbetsgivaren relativt lätt kan skapa en
arbetsbristsituation i syfte att göra sig av med sådana arbetstagare som han
egentligen velat säga upp på grund av personliga skäl. Glavå avfärdar vidare
turordningsreglernas och övriga skyddsreglers funktion som garantier mot
godtyckliga uppsägningar. Enligt Glavå kan risken för godtyckliga uppsägningar
endast elimineras genom införandet av en reell saklig grund-prövning även i
arbetsbristfall.
      Catharina Calleman har i en annan avhandling från samma år9 under-sökt
ifall anställningsskyddslagens turordningsregler verkligen kan anses skydda
anställningen för de grupper som de har som uttalat syfte att skydda, d.v.s.
arbetstagare med lång anställningstid, hög ålder eller nedsatt arbets-förmåga.
Calleman gör härvid dels en systematisk redogörelse för de rätts-regler som
behandlar turordningen, dels en empirisk undersökning av hur reglerna tillämpas
på ett antal arbetsplatser. Den slutsats som Calleman drar av sina undersökningar
är att arbetstagarnas behov av trygghet i anställning-en ofta får ge vika för
arbetsgivarens behov av en effektiv produktion, och att det på vissa delar av
arbetsmarknaden förefaller att ha gått så långt att rättssäkerheten vid
uppsägningar är allvarligt hotad.
     Mia Rönnmar har byggt vidare på detta tema i sin artikel ”Redundant
Because of Lack of Competence?”.10 Rönnmar menar att det nya kunskaps-
samhället har inneburit en ökad segregering på arbetsmarknaden mellan sämre
och bättre kvalificerade arbetstagare. Arbetsdomstolens schablonise-rade saklig
grund-prövning i arbetsbristfall och turordningsreglernas krav på tillräckliga
kvalifikationer öppnar för manipulationer från arbetsgivarens sida och har medfört
att alltfler arbetstagare kommit att sägas upp på grund av bristfälliga
kvalifikationer. Den traditionella tudelningen mellan arbets-bristuppsägningar och
                                                
8 Glavå Arbetsbrist och kravet på saklig grund, Stockholm 1999.
9 Calleman Turordning vid uppsägning, Skrifter från Rättsvetenskapliga institutionen vid Umeå uni-
versitet No 2/1999, 1999. Calleman har även skrivit en artikel i samma ämne, Calleman Turordnings-
reglerna och flexibiliteten, JT 1999/2000 s. 808.
10 Rönnmar Redundant Because of Lack of Competence? Swedish Emplyees in the Knowledge Socie-ty,
International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations, Volume 17/1 2001, s. 117.
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uppsägningar hänförliga till personliga skäl leder till att lika fall behandlas olika och
bör bytas ut mot ett enhetligt system. Rönnmar förespråkar vidare att alla
arbetstagare bör tilldelas en kontinuer-lig rätt till internutbildning, för att på så sätt
förhindra att arbetsgivaren inför en arbetsbristsituation på ett subjektivt sätt styr
sina utbildningsåtgärder mot de arbetstagare som han skulle vilja behålla efter en
driftsinskränkning.
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2. Förhållandena före lagen om
anställningsskydd

2.1 Legostadgan och det formbundna
anställningsavtalet

Fr.o.m. år 1664 reglerades förhållandena mellan husbönder och tjänstehjon,
d.v.s. lantarbetare och tjänstefolk, i s.k. legostadgor. Den sista stadgan an-togs
år 1833 och kom att gälla enda fram till år 1926. Legostadgan skulle kunna ses
som äldre tids arbetsrättsliga grundnorm, då den även innehöll vissa föreskrifter av
allmän karaktär om arbetstvång och laga försvar. Fram till år 1885 kunde
nämligen arbetsföra personer riskera att tas ut till tvångs-arbete eller krigstjänst
(en möjlighet som emellertid avskaffades år 1824), ifall de inte tog tjänst enligt
stadgan. Såsom laga försvar räknades även en del andra anställningar, så länge
dessa hade ingåtts i behörig ordning. För arbetstagare inom handel och hantverk
gällde t.ex. länge särskilda halls-, bergs- och skråordningar, som senare kom att
ersättas av 1864 års fabriks- och hantverksordning och 1864 års
näringsfrihetsförordning, vilken även ägde tillämpning på industrins arbetare.
Dessa normer skulle kunna ses som undantag från legostadgan.11

     Förhållandet mellan arbetsgivaren och arbetstagaren, husbonden och hjonet,
mästaren och gesällen, skulle kunna beskrivas som ett status-förhållande av en
strängt patriarkalisk karaktär.12 Tjänstehjonsavtalet ingicks för en viss tid, normalt
ett år, med automatisk förlängning om ingen av parterna sagt upp avtalet två
månader före avtalets utgång.13 Husbonden kunde säga upp avtalet i förtid, om
hjonet var ”försumligt, gensträvigt eller i sin levnad oordentligt” och inte lät
sig rättas, eller om det var ”otroget eller till åtagen tjänst oskickligt”.14

Däremot så kunde avtalet inte sägas upp i förtid på grund av arbetsoförmåga till
följd av sjukdom eller skada.15 Om tjänstehjonet blev sjukt, ålåg det i själva
verket husbonden att vårda det16 och likaså hade denne försörjningsplikt för ett

                                                
11 A. Adlercreutz Kollektivavtalet. Studier över dess tillkomsthistoria, Lund 1954, s. 99, A. Henning
Tidsbegränsad anställning. En studie av anställningsformsregleringen och dess funktioner , Lund
1984, s. 38.
12 P. Eklund Rätten i  klasskampen, Stockholm 1974, s. 226.
13 39§ 1833 års legostadga.
14 5§ 1 st  resp. 10§ legostadgan.
15 Henning, A.a, s. 39.
16 6§ legostadgan.



15

äldre hjon som oavbrutet tjänat samme husbonde sedan sitt trettionde år och till
följd av sin ålder inte längre kunde fullfölja sitt arbete på ett tillfredsställande sätt.17

Om hus-bonden upphävde anställningsavtalet i förtid utan giltiga skäl kunde han
ådra sig skadeståndsskyldighet.18

     Det huvudsakliga syftet bakom dessa regler var knappast att tillgodose
arbetstagarnas behov av trygghet i anställningen, utan snarare att förse det
svenska näringslivet med arbetskraft.19 Arbetstagaren var starkt underkuvad
arbetsgivaren, men åtnjöt å andra sidan ett relativt skydd mot säsongs-betonad
arbetslöshet.20

     Föreskrifterna på handelns, hantverkets och industrins områden kunde
innehålla specialregler om anställningsperioder i vissa fall och hänvisade i övrigt
tillbaka till legostadgans regler.21

2.2 Det fria anställningsavtalet

Utvecklingen skulle dock komma att innebära att legostadgans och närings-
frihetsförordningens regler i allt större utsträckning åsidosattes. Under 1800-talets
senaste hälft uppstod det ett överskott på arbetskraft och därmed en ökad
rörlighet på arbetsmarknaden. Den rådande regleringen var avsedd för ett mer
statiskt samhälle och stämde dåligt överens med de nya för-hållandena.
Försvarslöshetsanstalterna kunde inte rymma alla arbetslösa, varför  reglerna om
laga försvar lättades. Genom att åsidosätta anställnings-lagstiftningens formkrav
kom man ifrån reglernas tillämplighet och istället kunde principen om det fria
tjänsteavtalet  växa fram.22  Redan vid sekel-skiftet hade legostadgan och
näringsfrihetsförordningen spelat ut sin roll för industriarbetarnas och
hantverkarnas del, medan legostadgans bestämmelser kom att fortsätta att ha en
viss praktisk betydelse för lantarbetare fram till dess upphävande år 1926.23

     Principen om det fria tjänsteavtalet gick i industrialiseringens och libera-lismens
tecken. Arbetsgivaren och arbetstagaren skulle ses som två jäm-bördiga parter,
fria att själva reglera förhållandena sig emellan. Anställningsavtalet behövde inte
längre följa särskilda formkrav, och om inget annat hade avtalats kunde
kontraktet sägas upp när som helst, utan angivande av skäl. Detta innebar en

                                                
17 7§ legostadgan. Emellertid så kunde detta ansvar ibland gå över på fattigvården i  församlingen.
18 5§ 3st legostadgan.
19 Henning, A.a, s. 37 och 39.
20 Henning, A.a, s. 39.
21 SOU 1973:7 s. 77, Henning, A.a, s. 39.
22 Henning, A.a, s. 40.
23 SOU 1973:7 s. 77, Calleman Turordning vid uppsägning, Skrifter från Rättsvetenskapliga institu-
tionen vid Umeå universitet No 2/1999, 1999, s. 42, Henning, A.a, s. 57.
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försämring av arbetstagarnas anställningstrygghet i förhållande till tidigare regler,
som emellertid i viss mån kompenserades av avsaknaden av regler om
strejkförbud och hinder mot bildandet av fackföreningar.24 Härmed började
arbetstagarna slå sig samman för att tillsammans åstadkomma bättre
anställningsvillkor. Den framväxande fackföreningsrörelsen ville uppnå en ökad
anställningstrygghet genom införandet av ett krav på sakliga uppsägningar, men
framför allt genom klausuler om företrädesrätt till arbete för
fackföreningsmedlemmar, turordning och skydd mot kränkning av
föreningsrätten.25

2.2.1 Lagstiftarens roll

Under 1900-talets första hälft kom man i riksdagen att ta åtskilliga initiativ för att
åter införa en allmän reglering av anställningsförhållandena; 1900 års förslag till
lag om tjänsteavtal mellan husbönder och tjänare, 1901 års för-slag till lag
om vissa arbetsavtal, 1910, 1911 samt 1935 års förslag till lag om
arbetsavtal, främst motiverade av arbetsgivarnas önskemål om att sätta stopp för
strejker och arbetsnedläggelser.26 Dessa förslag utgick från prin-cipen om
parternas fria uppsägningsrätt och angav förutsättningar för avskedande och
uppsägning i förtid av tidsbestämda avtal. Samtliga förslag kom att möta stark
kritik från fackföreningshåll, då de uppfattades som ett hot mot det framväxande
systemet med kollektivavtalsreglering och någon allmän reglering av
anställningsavtalen kom inte till stånd.27

     Däremot kom det att genomföras en successiv punktreglering av an-
ställningsskyddet beträffande vissa situationer och särskilda grupper av
arbetstagare. Härvid kan nämnas 1936 års lag om förenings- och
förhandlingsrätt, som förbjöd avskedanden i föreningsrättskränkande syften28,
1949 års arbetsskyddslag, som förbjöd avskedanden på grund av någons
ställning som skyddsombud, 1939 års lag om förbud mot arbetstagares
avskedande med anledning av värnpliktstjänstgöring m.m, 1939 resp. 1945
års lagar om förbud mot avskedande i anledning av äktenskap eller
havandeskap m.m, 1952 års sjömanslag och 1944 års hembiträdeslag.

                                                
24 Henning, A.a, s. 43.
25 Henning, A.a, s. 44 och 57.
26 Se t.ex. Henning, A.a, s. 46, 48 och 50.
27 För en utförligare beskrivning av lagförslagens innehåll och den diskussion som fördes angående
dessa, se Henning, A.a, s. 44 ff.
28 För en redogörelse av den praxis som kom att växa fram avseende föreningsrätten, dels till följd av
decemberkompromissen (se kap. 2.3.1.1  nedan) och praxis, dels till följd av 1936 års lag, se Glavå
Arbetsbrist och kravet på saklig grund, Stockholm 1999, s. 208 ff. samt 256 ff, Calleman, A.a, s. 45-
47.
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Dessa specialregleringar innebar emellertid oftast endast en kodifiering av gällande
praxis29 och hade andra övergripande syften än att stärka anställningsskyddet.30

     Arbetsdomstolen kom att bekräfta principen om det fria anställnings-avtalet
och den reella utvecklingen av uppsägningsrätten kom istället att ske genom
kollektivavtalsreglering.

2.2.2 Arbetsdomstolens roll

Under Arbetsdomstolens första år var rättsläget angående uppsägningar oklart. I
flera fall, såsom i t.ex. AD 1931:74 och 1932:51, gick domstolen in och gjorde
en prövning av den grund som uppsägningen baserades på, sam-tidigt som
arbetsgivaren argumenterade i sakfrågan och inte verkade ha en tanke på att
åberopa principen om fri uppsägningsrätt.31

     Genom domen AD 1932:100, kom domstolen emellertid att ta ställning till
frågan och slå fast principen om den fria uppsägningsrätten som en all-män
rättsgrundsats. Det rörde sig om ett fall där arbetsgivarens fria uppsäg-ningsrätt
stod inskriven i parternas kollektivavtal. Domstolen inledde med att uttala sig i
själva principfrågan, varvid den hävdade att det varken i Sve-rige eller i något
annat land rådde någon tvekan om att anställningsavtal som ingåtts för obestämd
tid kunde sägas upp å ömse sidor efter viss upp-sägningstid utan anförande av
skäl. En rättslig prövning skulle endast kunna komma ifråga om det hävdades att
uppsägningen stod i strid med lag och goda seder eller med uttryckliga
avtalsbestämmelser. Domstolen uppgav sig vara medveten om den
intressemotsättning som rådde mellan, å ena sidan, arbetsgivaren och dennes
intresse av en effektiv arbetsledning och, å andra sidan, arbetstagaren och dennes
behov av trygghet i anställningen, men ansåg det inte ankomma på domstolen att
ta ställning till huruvida principen var skälig eller inte. Ett sådant ställningstagande
kunde endast ankomma på lagstiftaren. Domen var emellertid inte enhällig. Två
ledamöter reserverade sig och hävdade att principen om den fria
uppsägningsrätten ingalunda var så självklar som majoriteten påstod. Istället
pekade de på en praxis som hade utvecklat sig på arbetsmarknaden och som
innebar att en arbetstagare inte fick sägas upp såvida arbetsgivaren hade behov
av dennes arbetskraft och denne var lämplig för arbetet, och menade att denna
praxis borde väga tyngre än avtalsbestämmelsens formella innehåll.32

                                                
29 Henning, A.a, s. 70.
30 Glavå, A.a, s. 235.
31 L. Geijer och F. Scmidt Arbetsgivare och fackföreningsledare i domarsäte. En studie i rätts-
bildningen på arbetsmarknaden, Lund 1958, s. 121 f.
32 Domen har även kritiseras av Geijer, se L. Geijer Rätten till arbetsplatsen, Stockholm 1956, s. 17 ff.



18

     I AD 1933:159 förstärktes principen ytterligare. Här rörde det sig om ett fall
där kollektivavtalet inte innehöll någon bestämmelse om arbetsgivarens fria
uppsägningsrätt, då arbetstagarparten motsatt sig intagandet av en sådan klausul.
Arbetsdomstolen hänvisade tillbaka till AD 1932:100 och hävdade att principen
skulle gälla oavsett om den uttryckligen bekräftats i avtalet eller inte, och att det
krävdes ett uttryckligt förbehåll för avsteg därifrån.
     Det skulle visa sig att ramen för vad som skulle kunna uppfattas som stri-
dande emot lag och goda seder var ytterst snäv.33 I AD 1946:67 hävdade man att
det inte var tillräckligt att en uppsägning framstod som obillig, utan att det måste
röra sig om rättsstridiga eller verkligt omoraliska fall och i AD 1936:121 uttalade
man att bedömningen måste göras från fall till fall. Endast i ett fåtal fall vann
arbetstagarsidan gehör för att uppsägningen stridit mot lag eller goda seder: se
t.ex. AD 1935:110 och AD 1967:22, där arbets-tagare sagts upp på grund av
vägran att köra med för tung last.34 Samtliga fall som kom upp till prövning i
Arbetsdomstolen rörde uppsägning på grund av personliga skäl.35

     Arbetsdomstolen kom att hålla fast vid denna princip enda fram till dess att
utredningen om lagen om anställningsskydd  initierades på 1970-talet, utan hänsyn
till ändrad praxis på kollektivavtalsfronten. Så sent som i AD 1967:17 bekräftade
man att uttalandena i AD 1932:100 alltjämt ägde giltig-het.

 

2.3 Kollektivavtalsreglering

2.3.1 LO/SAF-området

2.3.1.1 1906 års decemberkompromiss
År 1906 ingicks den första överenskommelsen mellan LO och SAF, den s.k
decemberkompromissen. Härmed accepterade LO de befogenheter som till-
delades arbetsgivarna i SAF:s stadgar, de s.k. §23 eller, senare benämnda, §32-
befogenheterna, vilka bl.a. slog fast arbetsgivarens arbetsledningsrätt och fria
uppsägningsrätt.36 I utbyte lovade SAF att respektera arbetstagarnas rätt att
organisera sig och dra nytta av ett sådant medlemskap. Ifall en arbetstagare ansåg
sig ha blivit avskedad på föreningsrättskränkande grund, ägde han rätt att genom
sin organisation påkalla undersökning för att vinna rättelse. Detta skydd för

                                                
33 Se t.ex. AD 1936:121, AD 1948:30 och 1963:18.
34 För en utförligare redogörelse av fallen, se Glavå, A.a, s. 189 ff.
35 Calleman, A.a, s. 58.
36 §32-befogenheterna slog vidare fast arbetsgivarens rätt att anställa vem han ville, samt rätten att
använda arbetare oavsett om dessa var organiserade eller inte, se Calleman, A.a, s. 42.
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föreningsrätten kan ses som det första viktiga undantaget från principen om
arbetsgivarens fria uppsägningsrätt.37

2.3.1.2 1938 års Saltsjöbadsavtal
Nästa huvudavtal mellan LO och SAF, det s.k. Saltsjöbadsavtalet, kom att slutas
år 1938. Även detta avtal byggde på principen om fri uppsägningsrätt, men
införde en del formella begränsningar i arbetsgivarens handlingsfrihet genom regler
om en veckas uppsägningsvarsel och förhandlingsplikt avseende uppsägningar av
personer som varit anställda i minst ett år.38

     Samtidigt   upprättades  det   en   nämnd,  arbetsmarknadsnämnden,   be-
stående av tre representanter för vardera part, som kunde pröva upp-sägningar
på begäran av den fackliga organisationen.39 Nämndens beslut skulle dock endast
ha karaktär av rekommendationer.40 I avtalet lämnades det anvisningar för hur
prövningen skulle ske.41 Nämnden skulle väga olika intressen mot varandra; å ena
sidan produktionens beroende av duglig och lämplig arbetskraft, å andra sidan
arbetstagarens behov av trygghet i anställningen. Vid arbetsbrist skulle i första
hand arbetstagarnas skicklighet och lämplighet avgöra turordningen dem emellan.
Först vid lika skicklighet och lämplighet skulle hänsyn tas även till
anställningstidens längd och sär-skilt stor försörjningsplikt. Dessa regler innebar
en skyldighet för arbets-givaren att uppge skäl för uppsägningar.42

      Att märka är att arbetstagarsidan inför avtalsförhandlingarna lade fram ett PM
där man föreslog en uppdelning mellan ”subjektiva” (personliga för-hållanden) och
”objektiva” uppsägningsgrunder (arbetsbrist), varvid endast de förstnämnda
kunde bli föremål för en saklig grund-prövning, medan prövningen av objektiva
grunder skulle begränsas till frågan huruvida tur-ordningsregler iakttagits.43 Glavå
menar dock att avtalet inte kom att upp-rätthålla en sådan distinktion, utan att
såväl arbetsbrist såsom personliga skäl omfattades av samma regler, även om
avtalet innehöll specialregler om turordning vid uppsägning på grund av
arbetsbrist.44

                                                
37 För en redogörelse av den praxis som kom att växa fram avseende föreningsrättsmål, se hänvisning-
arna i  not 13 ovan.
38 Se 3 kap. 2-3§§ huvudavtalet. Huvudavtalets text står  bl.a. att finna i R. Casparsson
Saltsjöbadsavtalet i historisk belysning, Stockholm 1966, s. 253 ff.
39 Se 1 kap. 1-2§§ huvudavtalet.
40 Se protokollsanteckning till 3 kap. huvudavtalet.
41 3  kap. 4§ huvudavtalet.
42 Något som emellertid hade förekommit i praxis redan före Saltsjöbadsavtalets tilllkomst, Henning,
A.a, s. 60.
43 Casparsson, A.a, s. 157.
44 Glavå, A.a, s. 157 f.f. Se även SOU s. 79 f. Jfr dock Henning, A.a, s. 60 och Calleman, A.a, s. 56 f,
som båda hävdar att avtalet bygger på den distinktion som föreslogs i arbetstagarnas PM.
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     År 1946 ingick SAF och LO ett avtal om företagsnämnder. Företags-
nämnderna skulle verka som ett organ för information och samråd vid
driftsinskränkningar i företag av en viss storlek. I detta avtal gick man ännu längre
än i Saltsjöbadsavtalet och föreskrev att varsel skulle ske fjorton dag-ar i förväg
vid uppsägning av arbetstagare med minst nio månaders anställning. Vidare
infördes det en regel som gav arbetstagarna rätt till sam-råd avseende
arbetstagares beslut om nyrekrytering av personal inom fyra månader efter en
driftsinskränkning. Eventuella tvister härom kunde tas upp i
arbetsmarknadsnämnden, vars beslut emellertid inte var bindande.45 För det fall
att flera uppsagda arbetstagare gjorde anspråk på återanställning skulle samma
turordningsregler tillämpas som vid uppsägning på grund av arbetsbrist. Man
godtog vidare förekomsten av sådan praxis som tillerkände arbetstagaren
förmånligare villkor. År 1947 ändrades huvudavtalets regler om varsel och
samråd så att de kom att stämma överens med bestämmelserna i avtalet om
företagsnämnder.46

   

2.3.1.3 1964 års apriluppgörelse
År 1964 förstärktes skyddet mot obefogade uppsägningar genom ändringar i
Saltsjöbadsavtalet. Uppsägningar på grund av en arbetstagares enskilda för-
hållanden kom härmed att kräva saklig grund. Arbetsmarknadsnämnden till-
delades karaktären av skiljenämnd i sådana fall och kunde utdöma skade-stånd
om den fann åtgärden obefogad.47 Någon precisering av vad som skulle anses
utgöra saklig grund förekom inte.
     Vid uppsägning på grund av arbetsbrist kom arbetsmarknadsnämnden att
behålla sin gamla roll som förhandlingsorgan. Termen arbetsbrist definiera-des
härvid negativt i förhållande till personliga förhållanden.48   

2.3.2 Övriga områden

Utanför LO/SAF-området var det däremot inte ovanligt att uppsägningsrätt-en på
olika sätt begränsades, redan före Saltsjöbadsavtalets tillkomst. Det kunde härvid
röra sig om materiella begränsningar, såsom krav på giltig grund eller stadganden
om att uppsägning endast fick ske i vissa situationer, men framför allt
turordningsregler och regler om företrädesrätt till ny anställning när uppsägningen

                                                
45 Se prop. 1971:107 s. 32 och 61.
46 Se Glavå, A.a, s. 162 f, Henning, A.a, s. 61 och prop. 1973:129 s. 161 f.
47 3 kap. 4§ huvudavtalet.
48 Genom rubriken till 3 kap. 6 och 7§§: “Avskedande av andra skäl än i §4 sägs”. Se Glavå, A.a, s.
180.
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hade grundat sig på arbetsbrist, vilka skulle komma att spela en viktig roll för den
i övrigt fria uppsägningsrätten. Härvid kom avdelningar inom
Transportarbetarförbundet att inta en särställning. Enligt Glavå skulle man t.o.m.
kunna hävda att anställningsskyddet för  vissa arbetstagare på trettiotalet var
större än efter anställningsskyddslagens ikraftträdande.49

     Det förekom även olika typer av förfarande- och inflytanderegler, såsom
bestämmelser om underrättelse, yttranderätt och samråd, men dessa kommer jag
inte att närmare gå in på här.50

2.3.2.1 Materiella begränsningar i uppsägningsrätten
Redan från 20- och 30-talen kan man hitta exempel på kollektivavtal som ställde
upp generella begränsningar i uppsägningsrätten, såsom krav på “verkligt
bärande skäl”51, “berättigad uppsägning”52, “giltiga skäl” eller “giltig
orsak”.53 På 1950-talet blev det i avtal på träindustrins område van-ligt att
föreskriva att uppsägning krävde “saklig grund”.54

     Det förekom även att man i kollektivavtal preciserade i vilka fall upp-sägning
kunde ske. Särskilt på transportområdet blev det härvid vanligt att tala om
bevislig misskötsamhet och arbetsbrist.55 I andra fall föreskrevs det att
uppsägning endast fick ske vid arbetsbrist eller vid vissa uppräknade personliga
förhållanden.56 Enligt Glavå kan man inte sätta några direkta lik-hetstecken mellan
begreppen bevislig misskötsamhet och personliga för-hållanden, eller mellan vad
som på den tiden och vad som idag betecknas som arbetsbrist. I båda fallen
skulle det röra sig om större begränsningar i uppsägningsrätten än vad som idag
räknas som giltigt skäl enligt LAS.57

     Ibland föreskrev kollektivavtalen vissa situationer då uppsägning inte fick ske,
såsom vid sjukdom, olycksfall i arbetet och värnpliktstjänst-görning.58

     Det förekom även att kollektivavtalen innehöll bestämmelser som på olika sätt
begränsade arbetsgivarens uppsägningsrätt vid vad som idag skulle betecknas
som arbetsbrist. Flera avtal innehöll t.ex. bestämmelser om arbetstidsförkortning

                                                
49 Glavå, A.a, s. 136.
50 För en kortfattad redogörelse av sådana bestämmelser, se Glavå, A.a, s. 155 ff. samt 177 ff.
51 Se bl.a. AD 1932:186, AD 1933:8 och 1933:119, som samtliga rörde avtal  för transportarbetare.
52 Se AD 1938:95 och 1939:13, där det rörde sig om avtal inom skorstenfejarsektorn.
53 Se t.ex. AD 1930:85, 1930:91 och 1930:92,  som även dessa rörde kollektivavtal för transport-
arbetare, och 1935:22 där man prövade ett avtal  på Livsmedelsarbetareförbundets område.
54 Se t.ex. AD 1957:27, 1959:14 och 1960:22. Se närmare Glavå, A.a, s. 164 f.
55 Ur den stora mängd rättsfall som behandlar avtalsbestämmelser med ett sådant innehåll kan bl.a.
nämnas AD 1930:106, 1931:68, 1934:109, 1935:41, 1942:62,  och 1959:17. Denna bestämmelse kom
även att stå modell för vissa avtal  på det kommunala området, se t.ex. AD 1943:6 och 1950:54. För en
utförligare beskrivning, se Glavå, A.a, s. 143 samt 166 f.
56 Se AD 1950:63.
57 Glavå, A.a, s. 143 och 241.
58 Se närmare, Glavå, A.a, s. 144 samt 168 f.
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som alternativ till uppsägning: arbetsgivaren var tvungen att fördela arbetet lika
mellan arbetstagarna innan uppsägning kunde komma ifråga.59 På det kommunala
området förekom det att arbets-givaren var skyldig att undersöka möjligheterna
till omplacering innan upp-sägning kunde ske.60 Andra bestämmelser förbjöd
uppsägningar som före-togs i syfte att ersätta anställda med entreprenörer eller
andra självständiga företagare61, familjemedlemmar eller egna arbetsinsatser.62

Sådana upp-sägningar anses idag i princip tillåtna.63 Det förekom även avtal där
arbets-styrkans omfattning preciserades på så sätt att arbetsgivarens
uppsägnings-rätt begränsades.64   

2.3.2.2 Regler om turordning och företrädesrätt till
återanställning
Det blev tidigt vanligt med regler om turordning och företrädesrätt till åter-
anställning utanför LO/SAF-området. Dessa bestämmelser hade till syfte att
förhindra godtyckliga uppsägningar och i synnerhet uppsägningar av fack-
föreningsanslutna.65 Bestämmelserna kunde förekomma även vid sidan av
arbetsgivarens §23-befogenheter. Reglerna kom att förekomma såväl på
kommunalt som på privat område och inom diverse branscher.66 Ofta var
bestämmelserna allmänt utformade så att de skulle gälla samtliga anställda, men
det förekom också att reglerna endast tillämpades  på fackförenings-
medlemmar.67

     I en del kollektivavtal återfinns tidiga exempel på turordningskrets-tänkande.
Det förekom t.ex. att turordningsreglerna bara skulle tillämpas på arbetstagare
med likartade arbetsuppgifter68, att reglerna skulle tillämpas på varje  arbetsplats
för sig69 eller att heltidsanställda, deltidsanställda och korttidsanställda skulle

                                                
59 Se t.ex. AD 1931:93, 1937:92 och 1951:31, som rörde kollektivavtal för metallarbetare, AD
1933:155 och 1933:141 om  avtal inom sko- och läderindustrin och AD 1934:109 och 1935:61, där
man prövade avtalsbestämmelser på transportområdet.
60 Se t.ex. AD 1934:84,  1949:57, 1955:14 och 1965:26, där skyldigheten endast gällde vid arbetsbrist,
och AD 1952:10, där omplaceringsplikten utsträcktes till att gälla även vid personliga förhållanden.
61 Se t.ex. AD 1932:77, om ett avtal på transportområdet och  AD 1934:72, som berörde ett avtal för
grov- och fabriksarbetare.
62 Se t.ex. AD 1935:80, 1939:16 och 1945:53, om avtal på Bleck- och Plåts område.
63 Glavå, A.a, s. 45 f.
64 Se t.ex. AD 1930:93, 1933:31, 1943:106 och 1960:19.
65 Calleman, A.a, s. 48.
66 T.ex. inom transportområdet, byggbranschen, metallindustrin, för grov- och fabriksarbetare, inom
handeln,  hotell- och restaurangbranschen, livsmedelsindustrin, Kommunalarbetarförbundet, och trä-
industrin. För en utförlig beskrivning av reglerna inom olika branscher, se Glavå, A.a, s.147 ff. samt
171 ff.
67 Calleman, A.a, s. 47.
68 Se t.ex. AD 1934:71, 1934:188 och 1937:92.
69 Se t.ex. AD 1936:60, 1937:91 och 1938:9.
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utgöra olika grupper.70 Ifall sådana regler inte ut-tryckligen hade tagits in i avtalet,
visade sig Arbetsdomstolen i regel ovillig till en uppdelning av arbetstagarna i
turordningskretsar efter arbets-uppgifter71 eller efter arbetsställen på en och
samma ort.72 Däremot accep-terade man att ordinarie och extra personal skulle
utgöra skilda grupper i turordningssammanhang.73

2.3.2.2.1 Anställningstidens längd
Den vanligast förekommande modellen var att turordningen skulle baseras på
anställningstidens längd. Som exempel på formuleringar härpå kan näm-nas att
arbetsgivaren vid minskning av personalstyrkan var ”skyldig att taga hänsyn till
anställningstiden”74, att ”de som varit längst anställda i bolagets tjänst skola i
minsta omfattning permitteras”75 eller att ”sist antagen bör av-skedas först”.76 I ett
fall från 1930-talet, AD 1933:50, åberopade ett antal uppsagda arbetstagare
t.o.m. att företrädesrätt till arbete efter anställnings-tidens längd var en rättighet
som borde tilldelas de anställda på grund av all-män hävd. Arbetsdomstolen
ogillade emellertid deras talan och slog fast att turordningsreglerna inte kunde
anses utgöra någon allmänt gällande rätts-princip, utan endast kunde grunda sig
på ett uttryckligt stadgande härom i kollektivavtal eller i lag.
     Det var ganska vanligt att bestämmelser om turordning efter anställ-ningstid
förenades med företrädesrätt till återanställning inom företaget.77 Ibland
begränsades denna företrädesrätt till en viss tid efter uppsägningen78 eller av regler
om viss kvalifikationstid för företrädesberättigade arbets-tagare.79

     Det förekom även turordningsklausuler som föreskrev att hänsyn skulle tas
även till vissa andra omständigheter än anställningstid, såsom för-
sörjningsplikt/familjeförhållanden80, organisationstillhörighet81 och duglig-
het/kompetens. Arbetsdomstolen visade sig ofta obenägen att väga in sådana
omständigheter i bedömningen som inte uttryckligen nämndes i avtals-klausulen.82

                                                
70 Se AD 1962:4.
71 Calleman, A.a, s. 54. Se t.ex. AD 1930:49, 1935:4 och 1938:125.
72 Se t.ex. AD 1943:44.
73 Se t.ex. AD 1933:170.
74 AD 1935:69.
75 AD 1931:72.
76 AD 1932:92.
77 Se t.ex. AD 1929:5, 1934:48, 1936:118 och 1951:31.
78 Se t.ex. AD 1939:17, där företrädesrätten gällde i fyra månader, AD 1940:1, där företrädesrätten
begränsades till sex månader och AD 1943:14, där företrädesrätten gällde i åtta månader.
79 Se t.ex. AD 1938:124, där företrädesrättsreglerna endast tillämpades på arbetstagare som varit i
arbetsgivarens tjänst under minst sex månader.
80 Se t.ex. AD 1931:71, 1934:141, 1937:131 och 1938:79.
81 Se t.ex. AD 1935:64.
82 Calleman, A.a, s. 50.
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2.3.2.2.2 Försörjningsplikt
Försörjningsplikten ansågs ibland väga tyngre än anställningstidens längd, men
detta förutsatte att skillnaden mellan arbetstagarna var liten i anställningstid men
betydande avseende försörjningsbörda.83 Det var inte ovanligt med klausuler som
stadgade att man i första hand skulle ta hänsyn till anställningstiden. I AD 1934:22
tolkade Arbetsdomstolen ett sådant stadgande som att anställningstiden skulle
väga tyngst ifall inte andra omständigheter med styrka talade emot det. Dessa
bestämmelser ledde oftast till att gifta manliga arbetstagare gavs företräde framför
gifta kvinnor.84 Det förekom t.o.m. klausuler som direkt gav företräde åt gifta
män.85

2.3.2.2.3 Kvalifikationer
I andra fall gjorde man i turordningsklausulerna förbehåll för arbetstagarens
duglighet. Företrädesrätt efter anställningstid och andra omständigheter kun-de
härvid endast ske vid ”lika duglighet”, ”lika lämplighet”, ”lika kompe-tens”
eller dylikt.86 Arbetsgivaren kunde därmed avskeda en arbetstagare med lång
anställningstid till förmån för en arbetstagare med kortare anställningstid, som
ansågs mer kompetent för arbetsuppgifterna. Det förekom  även fall där de
anställdas duglighet endast var en bland övriga omständigheter som skulle vägas in
i bedömningen.87

     I samband med en omorganisation av företaget, hade arbetsgivaren om-
placeringsskyldighet i förhållande till de arbetstagare som skulle stanna kvar i
företaget till följd av tillämpningen av turordningsregler.88 Härvid förekom det
tidigt att man i kollektivavtal införde bestämmelser om att de nya
arbetsuppgifterna krävde tillräckliga kvalifikationer. Undantag från principen
om turordning efter anställningstid kunde t.ex. göras om särskild yrkesutbildning89

eller särskilda kvalifikationer90 nödvändiggjorde en annan ordning, eller genom ett
förbehåll om att kvarvarande sysslor måste kunna utföras.91  Redan i AD 1931:72
tolkade Arbetsdomstolen in ett krav på att en arbetstagare måste ha tillräckliga
kvalifikationer för det fortsatta arbetet som ett underförstått villkor i ett

                                                
83 Calleman, A.a, s. 49.
84 Se t.ex. AD 1932:168, där ett antal kvinnor hade sagts upp före de manliga arbetarna, med hän-
visning till att deras män tjänade tillräckligt med pengar för att försörja dem. Arbetsdomstolen ogillade
kvinnornas talan, bl.a. då deras fackförening inte hade något att invända mot arbetsgivarens tillämpning
av turordningsreglerna.
85 Se t.ex. AD 1936:28.
86 Se t.ex. AD 1932:155, 1933:2, 1946:38 och 1957:27.
87 Se t.ex. AD 1934:105, 1937:25, 1938:30
88 Calleman, A.a, s. 50.
89 AD 1929:5.
90 Se t.ex. AD 1938:29, 1940:1, 1946:5 och 1949:19.
91 AD 1936:75 och 1943:56.
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kollektivavtal som endast föreskrev om turordning efter anställningstid. Domstolen
hävdade att man vid tillämp-ningen av turordningsreglerna måste ta hänsyn till
driftens behöriga upp-rättahållande. I AD 1946:38 menade domstolen att en
arbetstagare måste tillerkännas rätt till en viss upplärningstid avseende de nya
arbetsuppgifter denne kunde komma att tilldelas efter en omplacering.
     I AD 1935:70 lämnade Arbetsdomstolen vissa riktlinjer för bedömningen av
arbetstagarens duglighet. Denna skulle utövas av arbetsgivaren, men ske enligt
objektiva kriterier och kunna prövas i domstol. Endast om det var uppenbart att
arbetsgivaren utan skäl hade förbigått en i tjänsten äldre arbetstagare, kunde
denne anses ha åsidosatt turordningsbestämmelserna. Arbetsgivaren fick härvid,
enligt AD 1941:124, inte åberopa sådana omstän-digheter om en arbetstagares
sjukdom eller begränsade kompetens, som han måste ha varit väl medveten om
vid avtalets ingående. Däremot kunde han åberopa samme arbetstagares
bristande kompetens eller vårdslöshet. Ålder och handikapp var två
omständigheter som ansågs kunna påverka en arbets-tagares allmänna
kvalifikationer och därmed motivera undantag från tur-ordningen.92 Enstaka eller
upprepade akuta sjukdomsfall ansågs inte i sig kunna påverka en arbetstagares
kompetens på så sätt att denne ansågs olämplig för arbetet och kunde sägas upp
utan hänsyn till tur-ordningsreglerna, men ifall en arbetstagare till följd av sjukdom
försvagades på så sätt att han inte längre regelbundet kunde utöva sin tjänst,
bedömdes läget annorlunda.93

     Förekomsten av turordningsregler påverkade vidare tolkningen av vad som
utgjorde bevislig misskötsel i kollektivavtal som föreskrev att upp-sägning endast
fick ske vid bevislig misskötsel eller arbetsbrist.94 Då tur-ordningsreglerna ofta
ledde till att äldre arbetstagare fick en fördel gentemot yngre arbetstagare med
bättre kvalifikationer, ansåg Arbetsdomstolen det berättigat att göra en mindre
restriktiv tolkning av begreppet bevislig misskötsamhet: skäl till uppsägning ansågs
föreligga redan om arbets- tagarens duglighet  och  användbarhet understeg
genomsnittet i en grad som

för arbetsgivaren vållade påtaglig olägenhet.95

2.3.2.3 Turordningsreglerna föranleder ett generellt krav på
objektivt godtagbara skäl för uppsägning
Turordningsreglerna kom indirekt att innebära ett mycket stort ingrepp i den
annars fria uppsägningsrätten. Arbetsdomstolen kom nämligen att finna att sådana

                                                
92 Se AD 1939:140 och 1944:25.
93 Calleman, A.a, s. 53 f.
94 Calleman, A.a, s. 53.
95 Se Glavå, A.a, s. 245, samt AD 1943:116 och 1944:7.
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regler på grund av kringgåenderisken måste anses innefatta ett gene-rellt krav på
godtagbara skäl för uppsägning.
     Till en början var domstolen ovillig att tolka in mer i turordningsreglerna än vad
som direkt framgick av kollektivavtalet.96 AD 1933:94 och 165 kan ses som två
exempel på denna restriktiva tolkning.97 Turordnings-bestämmelserna ansågs
endast begränsa arbetsgivarens uppsägningsrätt om arbetsbrist förelåg. Det låg
härmed i arbetsgivarens intresse att hävda att uppsägningen berodde på
personliga förhållanden och inte på arbetsbrist.98

     I ett senare fall, AD 1939:140, visade sig emellertid domstolen beredd att ge
turordningsbestämmelserna en mer vidsträckt tolkning. I fallet hade part-erna tagit
in en bestämmelse om turordning efter anställningstid i kollektiv-avtalet, samtidigt
som de hade tagit bort en klausul som tillerkände arbets-givaren fri
uppsägningsrätt. Arbetstagarsidan gjorde gällande att skyddet av de intressen
som turordningsreglerna avsåg att tillvarata skulle vara helt illu-soriskt, såvida
arbetsgivaren inte hade att visa objektivt godtagbara skäl för sin uppsägning.
Arbetsdomstolen gav arbetstagarsidan rätt och hävdade att, med hänsyn till de
speciella omständigheterna i målet, arbetsgivaren inte hade rätt att avskeda en
anställd om inte objektivt godtagbara skäl förelåg.
     I AD 1941:48 tog domstolen slutligen steget fullt ut och slog fast att
arbetsgivaren måste visa objektivt godtagbara skäl även vid uppsägning på grund
av personliga förhållanden, ifall en företrädesberättigad arbetstagare hade sagts
upp före en annan. Fallet rörde ett kollektivavtal som ut-tryckligen tillerkände
arbetsgivaren fri uppsägningsrätt. Domstolen konsta-terade härvid att
turordningsreglerna lätt skulle kunna förlora sin betydelse om arbetsgivaren hade
möjlighet att utan samband med arbetsbrist avskeda arbetstagare på vilken grund
som helst. I AD 1941:77 klargjorde Arbets-domstolen att denna princip endast
avsåg att skydda turordningsreglerna och endast kunde tillämpas vid påstådda
brott mot dessa, och alltså inte i sig syftade till att införa ett krav på objektivt
godtagbara uppsägningar.99

2.4 Arbetsbristbegreppet i domstolens tidiga
rättspraxis

Termen arbetsbrist förekom sålunda tidigt i rättspraxis och kom att aktuali-seras i
olika sammanhang.

                                                
96 Glavå, A.a, s. 219 ff.
97 För en utförligare redogörelse av fallen, se Glavå, A.a, s. 221 f.
98 Idag är förhållandet det rakt motsatta: arbetsgivaren har ett intresse av att åberopa arbetsbrist!
99 Se Glavå, A.a, s. 229 ff. Se även AD 1941:71 och 113, där principen upprepas.
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     För det första utgjorde arbetsbrist ett rekvisit vid tillämpningen av tur-
ordningsregler och regler om företrädesrätt till ny anställning. Då Arbets-
domstolen inledningsvis var motvillig till att ge turordningsreglerna en vid-sträckt
betydelse100, kom även arbetsbristbegreppet till en början att tilläm-pas restriktivt.
I flera fall ansåg domstolen t.ex. inte att det var frågan om arbetsbrist när
arbetsgivaren sade upp högre avlönade arbetstagare för att er-sätta dessa med
lägre avlönad arbetskraft.101 Så småningom fick emellertid domstolen upp ögonen
för den risk för kringgående av turordningsklausuler-na som en sådan tolkning
innebar och ändrade inställning.102

     För det andra aktualiserades ibland arbetsbristbegreppet vid tillämpning-en av
sådana kollektivavtalsklausuler som innebar materiella begränsningar i
uppsägningsrätten. Såsom tidigare nämnts var det inte ovanligt att man i
kollektivavtal föreskrev att uppsägning endast fick ske vid misskötsamhet och
arbetsbrist.103 Begreppet arbetsbrist ansågs härvid inte enbart innefatta brist på
arbete, utan även brist på ekonomiska medel och behov av rationali-sering.104

Arbetsbrist ansågs föreligga när äldre och bättre betalda arbets-tagare ersattes
med yngre och sämre betald arbetskraft105 och när en arbets-givare lade ut den
uppsagdes arbetsuppgifter på entreprenad.106

     Arbetsdomstolen tog emellertid inte arbetsgivarens påståenden om arbetsbrist
för givna utan gick ibland in och prövade dessa. I AD 1931:68 fann man t.ex. att
arbetsgivaren hade gått för långt i driftsinskränkningen än vad som betingats av
den driftsekonomiska beräkningen när han sagt upp en viss arbetstagare.
Omorganisationen kunde endast anses avsedd att vara till-fällig och den verkliga
grunden till uppsägningen ansågs bestå i en önskan att göra sig av med den
berörde arbetstagaren. Ett annat fall där AD ifråga-satte arbetsgivarens
företagsekonomiska bedömningar är AD 1941:1. Vidare betonade domstolen,
bl.a. i AD 1931:133 och 1939:14, att en förutsättning för att en uppsägning skulle
kunna ske på grund av arbetsbrist, var att arbetsbristen förelåg vid
uppsägningstillfället. Uppsägning på grund av s.k. anteciperad arbetsbrist var
alltså inte tillåten.
     I andra fall satte man i kollektivavtalen upp allmänna krav på objektivt
godtagbara skäl för uppsägning. Enligt Glavå gjorde Arbetsdomstolen en re-lativt
vidsträckt tolkning av vad som utgjorde objektivt godtagbara skäl, även om
prövningen inte kan anses ha varit schabloniserad utan utgått ifrån en prövning av

                                                
100 Se kap. 2.3.2.3 ovan.
101 Se AD 1933:78, 1938:124 och 1941:77.
102 Glavå, A.a, s. 245.
103 Se kap. 2.3.2.1 ovan.
104 Se t.ex. AD 1931:131 och 1945:31.
105 AD 1935:14 och 148.
106 Se AD 1939:14.
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varje enskilt fall.107 I AD 1938:95 ansågs det emellertid inte föreligga objektivt
godtagbara skäl för uppsägning vid en säsongsbetonad minskning av
arbetstillgången, särskilt då detta förhållande återkom regel-bundet och inte
tidigare hade föranlett någon uppsägning av personalen.
     Den tolkning som Arbetsdomstolen gjorde av arbetsbristbegreppet före
antagandet av 1974 års anställningsskyddslag kan sålunda i en del avseen-den
anses skilja sig ifrån dagens tolkning.

2.5 ILO-rekommendationen om uppsägning av
anställningsavtal på arbetsgivarens initiativ

År 1963 antog den Internationella arbetsorganisationen, ILO, en rekommen-
dation (nr. 119) om uppsägning av anställningsavtal från arbetsgivarens sida.108

Denna föreskrev att en uppsägning inte fick företas utan giltigt skäl, som antingen
måste bero på arbetstagarens duglighet eller uppförande, eller grundas på hänsyn
till verksamhetens behöriga gång. 109 Vidare pekade den ut en rad ogiltiga
uppsägningsskäl; såsom fackföreningstillhörighet, ut-övande av uppdrag som
arbetstagarrepresentant, ras, hudfärg, kön, civil-stånd, religion, politisk
uppfattning, nationell härstamning eller socialt ursprung.110 Ett uppsägningsbeslut
skulle kunna prövas hos ett opartiskt organ och den uppsagde tillerkännas rätt till
en viss uppsägningstid och / eller skälig ekonomisk gottgörelse.
     Rekommendationen innehöll även vissa specialbestämmelser avseende
driftsinskränkningar. Dessa skulle föregås av samråd mellan arbetsgivaren och
arbetstagarnas representanter rörande åtgärder för att undvika fri-ställning av
personal, såsom utbildning, omskolning, omplacering etc, samt om urvalet av de
arbetstagare som skulle omfattas av minskningen. Tur-ordningen skulle
bestämmas efter i förväg fastställda kriterier som såväl tog hänsyn till
arbetsgivarens som arbetstagarnas intressen. Härvid borde man beakta dels
behovet av att säkerställa företagets effektiva drift, dels den enskilde
arbetstagarens förmåga, skicklighet och yrkesmässiga kvalifika-tioner,
anställningstidens längd, ålder, familjeförhållanden eller varje annat kriterium som
ansågs lämpligt med hänsyn till de särskilda förhållandena i varje enskilt land. En

                                                
107 Glavå, A.a, s. 255.
108 Rekommendation kom år 1982 att ersättas av en konvention (nr. 158), som ratificerats av Sverige
(prop. 1982/83:124), och en rekommendation (nr. 165) som emellertid inte föranlett någon åtgärd från
svensk sida.
109 Avsnittet bygger på hur rekommendationen återges i SOU 1973:7 s. 74 f, då jag inte har kunnat
finna rekommendationen i sin ursprungliga text.
110 Se närmare SOU 1973:7 s. 74
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uppsagd arbetstagare borde vidare ges rätt till före-träde till återanställning hos
arbetsgivaren.
     Rekommendationen var tillämplig på alla grenar av näringslivet och på
alla typer av arbetstagare, med möjlighet till undantag för bl.a. visstids-anställd
personal och statligt anställda tjänstemän. ILOs medlemsländer hade valfrihet
avseende införlivandet av rekommendationens innehåll i den nationella rätten. I
Sverige kom rekommendationen inte att resultera i någon direkt åtgärd från
lagstiftarens sida, utan man verkar istället ha hoppats på att frågan skulle lösas
avtalsvägen eller genom domstolspraxis.111

2.6 Åmanutredningen och äldrelagen

I slutet av 1960-talet kom lagstiftaren att ändra inställning och börja att ver-ka för
en allmän reglering av anställningsskyddet. Denna ändrade in-ställning berodde på
olika faktorer. Bl.a. hade det genomförts under-sökningar som visade att en allt
större andel av de arbetslösa utgjordes av äldre arbetstagare. De stora
fackföreningsrörelserna reagerade starkt på dessa rön; inom LO började det att
höjas röster för ett skydd mot de äldres utslagning på arbetsmarknaden och från
TCO:s sida framfördes det krav på ett lagfäst skydd mot godtyckliga
uppsägningar.112 Det ansågs inte längre tillräckligt med en reglering i kollektivavtal.
Arbetsdomstolens envisande med att inte ändra rättspraxis utan att hålla fast vid
principen om den fria uppsägningsrätten i avvaktan på åtgärder från lagstiftarens
sida, samt 1965 års offentliga tjänstemannalag, som ställde upp krav på objektivt
godtagbara skäl för uppsägning av tillsvidareanställda arbetstagare113, torde också
ha bi-dragit till att lagstiftaren bytte inställning.114

     Detta resulterade år 1969 i tillsättningen av en kommitté, den s.k. Åman-ska
utredningen, som fick till uppgift att undersöka behovet av ett ökat
anställningsskydd. Tonvikten i utredningen skulle ligga på den äldre arbets-
kraften. I utredningens direktiv framstod en allmän anställningsskydds-lagstiftning
närmast som oundviklig för att trygga de äldre arbetarnas ställ-ning.115

     Den ökade arbetslösheten bland äldre arbetstagare ansågs vara ett så all-
varligt problem att en provosorisk lagstiftning om anställningsskydd för
arbetstagare som fyllt 45 år antogs redan år 1971, i avvaktan på en allmän
reglering. Denna bestod i lagen (1971:199) om anställningsskydd för vissa

                                                
111 Calleman, A.a, s. 58 f, Henning, A.a, s. 77 f.
112 Calleman, A.a, s. 59.
113 Se närmare Henning, A.a, s. 111 ff.
114 Henning, A.a, s. 78.
115 Calleman, A.a, s. 59 f, Henning, A.a, s. 84.
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arbetstagare116, vilken skulle kunna ses som den första allmänna regle-ringen
med uttalat syfte att stärka anställningstryggheten.117 Lagen gav äldre
arbetstagare, som arbetat för samma arbetsgivare i minst 24 månader under de
senaste tre åren, rätt till långa uppsägningstider118 och företrädesrätt till
återanställning i den verksamhet där de tidigare sysselsatts under en period av sex
månader efter en arbetsbristuppsägning, under förutsättning av tillräckliga
kvalifikationer.119

      Tiden ansågs ännu inte mogen för att i lag bereda arbetstagarna ett full-
ständigt anställningsskydd, men de nya bestämmelserna om uppsägnings-tider och
återanställningsrätt ansågs i alla fall avsevärt förbättra situationen för många äldre
arbetstagare. Återanställningsreglerna innebar snarare en begränsning i
arbetsgivarens antagningsrätt än en begränsning i upp-sägningsrätten, men kom
ändå indirekt att få en sådan effekt.120 I likhet med den praxis som hade växt fram
avseende turordningsregler121, ansåg man nämligen det åligga den arbetsgivare
som åsidosatt reglerna om företrädes-rätt till återanställning att visa att
uppsägningen grundat sig på ett annat objektivt godtagbart skäl än arbetsbrist.
Principen om arbetsgivarens fria uppsägningsrätt betraktades av utredningen som
en kvarleva från äldre tider, som inte tillfredsställde de krav på socialt ansvar som
man åtminstone numera måste ställa på arbetsgivaren. Denna princip måste
avskaffas inom en snar framtid. Man hävdade vidare att det inte skulle vålla några
olägen-heter ifall Arbetsdomstolen föregrep Åmankommitténs arbete och i sin
praxis tog avstånd från den princip som fastställts i AD 1932:100.122

     År 1973 lade Åmankommittén fram ett förslag till den nya allmänna
anställningsskyddslag som skulle komma att antas och ersätta äldrelagen året
därpå.

                                                
116 Vilken komplemetterades av lagen (1971:202) om vissa åtgärder för att främja sysselsättningen av
äldre arbetstagare på den öppna arbetsmarknaden.
117 Glavå, A.a, s. 235.
118 1§ äldrelagen.
119 6§ äldrelagen.
120 Prop. 1971:107 s. 52 f.
121 Se kap. 2.3.2.3 ovan.
122 Prop. 1971:107 s. 62 f. och 118.
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3. Lagen om anställningsskydd

3.1 1974 års lag

Genom lagen (1974:12) om anställningsskydd infördes i svensk rätt ett krav på
saklig grund för uppsägning från arbetsgivarens sida. Denna bestämmelse
kompletterades med regler om uppsägningens form, uppsägningstider, tur-ordning
och företrädesrätt till återanställning vid uppsägning på grund av arbetsbrist,
permittering, varsel och överläggning m.m. De tvister som upp-kom avseende
lagens tillämpning skulle prövas av Arbetsdomstolen.
     Anställningsskyddslagens tillkomst motiverades av nödvändigheten att komma
till rätta med de problem som det moderna industrisamhället gett upphov till. Man
ville hindra en utveckling där de företagsekonomiska intressena alltid sattes före
sociala hänsyn och medförde en risk för utslag-ning av de svagaste grupperna på
arbetsmarknaden, däribland äldre, handi-kappade och lågutbildade.123 Det
ansågs vara hög tid att byta ut den för-åldrade principen om arbetsgivarens fria
uppsägningsrätt mot regler som tillvaratog de anställdas behov av trygghet i
anställningen.124 Införandet av en allmän anställningsskyddslagstiftning framställdes
som den enda vägen att komma till rätta med problemen.125

      Lagen byggde vidare på 1971 års äldrelag, med den stora skillnaden att
anställningsskyddslagen skulle vara tillämplig på alla arbetstagare, oavsett ålder.
Den äldre arbetskraftens särskilda utsatthet motiverade emellertid till speciella
skyddsregler, i form av längre uppsägningstider och regler om tur-ordning efter
anställningstid vid uppsägning på grund av arbetsbrist.126

     De flesta arbetsgivarorganisationer ställde sig negativa till förslaget om en
allmän reglering av anställningstryggheten och förespråkade istället en fortsatt
kollektivavtalsreglering. Den föreslagna lagen upplevdes som arbetsgivarfientlig
och befarades kunna ge upphov till anställnings-hämmande effekter.127

                                                
123 Prop. 1973:129 s. 111.
124 Prop. 1973:129 s. 119.
125 Prop. 1973:129 s. 114.
126 SOU 1973:7 s. 131. Vidare kompletterades anställningskyddslagen med lagen (1974:) om vissa
anställningsfrämjande åtgärder,  som tog sikte på äldre arbetstagare och arbetstagare med nedsatt
arbetsförmåga.
127 Se närmare prop. 1973:129 s. 321 ff, samt ledamoten Lindströms reservation, SOU 1973:7 s. 289
ff.
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3.1.1 Kravet på saklig grund för uppsägning

Kravet på saklig grund för uppsägning kom till uttryck i lagens 7§  som löd:

”Uppsägning från arbetsgivarens sida skall vara sakligt grundad.
     Saklig grund för uppsägning föreligger ej, om det skäligen kan krävas att
arbetsgivaren bereder arbetstagaren annat arbete hos sig.
     Beror uppsägning på förhållande som hänför sig till arbetstagaren
personligen, får uppsägningen icke grundas enbart på omständighet som
arbetsgivaren har känt till mer än en månad innan varsel eller underrättelse
enligt 31§ andra stycket lämnades om uppsägningen.”

     Av 34§ 1 st. 1 p. framgick att sanktionen mot en icke sakligt grundad
uppsägning var ogiltigförklaring.
     Arbetsgivarens omplaceringsskyldighet var den enda anvisning om vad som
inte kunde anses utgöra saklig grund som direkt kom till uttryck i lag-texten.
Lagstiftaren undvek medvetet att närmare precisera innebörden av saklig grund-
begreppet, då detta på grund av den stora variationen av upp-sägningsfall och
förhållanden mellan olika arbetsplatser ansågs vara en omöjlig uppgift. Man
betonade att bedömningen måste göras utifrån om-ständigheterna i varje enskilt
fall. Vidare ville man inte binda fast rätts-utvecklingen vid 1973 års praxis, utan
låta regelns innebörd stå öppen för ändrade förhållanden och nya värderingar.128

     Trots att man alltså inte ville binda fast rättsutvecklingen vid de då-varande
värderingarna, ansåg lagstiftaren det lämpligt att i förarbetena lämna vissa riktlinjer
för bedömningen av olika uppsägningsgrunder, med ledning av Arbetsdomstolens
och Arbetsmarknadsnämndens praxis. Härvid skilde man mellan två
huvudgrupper av uppsägningsfall: arbetsbrist och personliga förhållanden.129

3.1.1.1 Arbetsgivarens omplaceringsskyldighet
Arbetsgivarens omplaceringsskyldighet skulle gälla såväl vid uppsägning på grund
av arbetsbrist som vid uppsägning på grund av personliga för-hållanden. Enligt
propositionen måste arbetsgivaren sträva efter att så långt som möjligt söka
undvika uppsägningar. Ifall arbetsbrist endast förelåg inom en viss del av
arbetsgivarens verksamhet, kunde det t.ex. anses vara skäligt att en
uppsägningshotad arbetstagare erbjöds arbete inom en annan del av
arbetsgivarens verksamhet. Omplaceringsskyldigheten skulle ta sikte på alla lediga

                                                
128 Prop. 1973:129 s. 120 och 122,  SOU 1973:7 s. 147 f.
129 Prop. 1973:129 s. 122 ff. I propositionen följde och utvecklade man i princip de uttalanden som
gjordes avseende saklig grund-bedömningen i Åmankommitténs förslag; se SOU 1973:7 s. 148 ff. samt
s. 178 ff.
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befattningar inom arbetsgivarens verksamhet, men inte i andra företag som
tillhörde samma koncern. I första hand borde arbetsgivaren söka bereda
arbetstagaren likvärdigt arbete inom ramen för dennes an-ställning. Om detta inte
var möjligt skulle arbetsgivaren undersöka ifall arbetstagaren kunde erbjudas
andra arbetsuppgifter som denne hade till-räckliga kvalifikationer för. Härvid
måste den anställde anses berättigad till en viss upplärningstid avseende de nya
arbetsuppgifterna. Ifall arbetstagaren utan godtagbar anledning tackade nej till ett
erbjudet arbete, skulle arbets-givaren i princip inte vara skyldig att lämna några
ytterligare erbjudan-den.130

3.1.1.2 Arbetsbrist
Enligt lagförarbetena utgjorde arbetsbrist enligt dåvarande praxis i princip saklig
grund för uppsägning. Lagstiftaren ansåg sig inte behörig att ändra denna praxis,
då det inte kunde krävas av en arbetsgivare att han höll igång verksamheten i
oförändrad utsträckning enbart för att tillgodose arbetstagar-nas intresse av
anställningstrygghet. Driftsinskränkningar följda av per-sonalnedskärningar måste
ibland anses som oundvikliga för ett fungerande näringsliv. Däremot måste det
krävas av arbetsgivaren att han/hon genom-förde driftsinskänkningen med de
anställdas bästa för ögonen och i högsta möjliga grad sökte undvika uppsägningar
genom alternativa lösningar som omplacering, naturlig avgång eller successiv
avveckling. Det ansågs såväl naturligt som önskvärt att arbetsgivaren diskuterade
dessa frågor med arbetstagarnas representanter. Samtidigt betonade man att det
slutgiltiga be-slutet måste ligga hos arbetsgivaren: ”Ytterst måste det emellertid
vara arbetsgivarens bedömning av behovet av att genomföra en drifts-
inskränkning och dennas återverkningar på arbetsstyrkan som får bli av-
görande för huruvida arbetsbrist skall anses föreligga. Det kan i princip inte
vara en ändamålsenlig ordning att domstol i det särskilda fallet skulle ha att
gå in på frågor om det berättigade från företagsekonomisk synpunkt i att
överhuvudtaget genomföra en driftsförändring eller att genomföra den på
det sätt som företaget har kommit fram till.” Det berättigade i ett beslut om
driftsinskränkning följt av personalnedskärning skulle alltså normalt inte kunna
överprövas av Arbetsdomstolen. Det kunde däremot tänkas före-komma fall då
arbetsgivaren sade upp en arbetstagare under åberopande av arbetsbrist, men att
beslutet i själva verket grundade sig på andra motiv. I sådana fall skulle domstolen
undersöka den verkliga grunden för upp-sägningen.131

     Uttalanden om att arbetsbrist i  princip alltid skulle anses utgöra saklig grund
kritiserades av en del remissinstanser, såsom TCO och LO. TCO menade att
motivuttalandena var alldeles för kategoriska och innebar ett steg tillbaka i

                                                
130 Prop. 1973:129 s.120 ff. och 242 f.
131 Prop. 1973:129 s. 123.
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jämförelse med den utveckling som skett i drifts-inskränkningsfall på senare år.
Arbetsbrist kunde i många fall, men inte all-tid anses utgöra saklig grund för
uppsägning. Enligt TCOs erfarenheter var det inte ovanligt att beslut om
driftsinskränkningar tillkom under mycket brådstörtade förhållanden och att
problemen senare kunde lösas till arbets-tagarnas fördel genom förhandlingar.
Propositionens uttalanden om arbets-brist skulle försvåra möjligheterna att genom
förhandlingar uppnå alterna-tiva lösningar till uppsägning. Arbetstagarna
berövades härmed sin reella rätt att ifrågasätta arbetsgivarens beslut.
Arbetsdomstolen borde förstärkas med företagsekonomisk expertis och kunna
pröva om en arbetsgivares före-tagsekonomiska bedömningar var befogade eller
inte.132

3.1.1.3 Personliga förhållanden
När det istället rörde sig om uppsägning på grund av omständigheter som
hänförde sig till arbetstagaren personligen, skilde man i förarbetena mellan sådana
fall där den anställde misskött sig eller visat bristande lämplighet, och fall där
arbetstagaren till följd av tilltagande ålder, sjukdom, nedsatt arbetsförmåga etc.
fått svårt att fullgöra sina arbetsuppgifter.
     Som exempel på sådana förseelser som kunde anses utgöra saklig grund för
uppsägning på grund av misskötsamhet eller bristande lämplighet nämndes
olovlig frånvaro, ordervägran, olämpligt uppträdande, samarbets-svårigheter,
onykterhet i tjänsten och deltagande i lag- eller avtalsstridig strejk.133 Det
väsentliga var inte vad som hade förekommit vid varje in-cident, utan istället de
slutsatser som kunde dras om arbetstagarens lämplig-het utifrån det inträffade.
Först vid klart dokumenterad olämplighet borde kravet på saklig grund anses
uppfyllt. Endast i undantagsfall kunde en en-staka förseelse läggas till grund för en
uppsägning. Vidare borde man vid bedömningen ta hänsyn till sådana
omständigheter som att arbetstagaren varit anställd hos arbetsgivaren under en
längre tid, att han inte tidigare hade misskött sig eller att incidenten endast
framstod som tillfällig. Det an-sågs även naturligt att en arbetstagare som endast
hade varit anställd hos arbetsgivaren under en kortare tid härvid skulle bedömas
strängare än en arbetstagare med längre anställningstid hos arbetsgivaren.134

     Omständigheter som ålder, sjukdom och nedsatt arbetsförmåga skulle
enligt lagförarbetena inte i sig anses utgöra saklig grund för uppsägning, även om
dessa förhållanden ofta resulterade i att vissa arbetstagare inte presterade lika
mycket som andra. Det ansågs viktigt att motverka en ut-veckling där ung,
välutbildad arbetskraft utgjorde en arbetsmarknad för sig och äldre, handikappad

                                                
132 Prop. 1973:129 s. 336 f.
133 Se närmare prop. 1973:129 s. 124 ff.
134 Prop. 1973:129 s. 124.
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och lågutbildad arbetskraft en annan. Arbetsgivaren borde istället vidta åtgärder
för att underlätta arbetet för äldre och handikap-pad personal, t.ex. genom
uppförandet av särskilda anordningar på arbets-platsen eller tilldelning av mindre
krävande arbetsuppgifter. Situationen skulle emellertid bedömas annorlunda ifall
den anställdes ålder eller sjuk-dom  gav upphov  till en  stadigvarande
nedsättning av arbetsförmågan som
var så väsentlig att den anställde inte längre kunde utföra arbete av någon
betydelse. I sådana fall skulle en uppsägning kunna anses befogad.135

3.1.2 Turordning vid uppsägning

Bestämmelser om turordning vid uppsägning på grund av arbetsbrist togs upp i
lagens 22§:

“Vid uppsägning på grund av arbetsbrist och vid permittering skall
arbetsgivaren iakttaga följande turordningsregler.
     Arbetstagares plats i turordning bestämmes med utgångspunkt från hans
sammanlagda anställningstid hos arbetsgivaren. Arbetstagare med längre an-
ställningstid har företräde framför arbetstagare med kortare anställningstid.
Vid lika anställningstid ger högre levnadsålder företräde. Kan arbetstagare
endast efter omplacering beredas fortsatt arbete hos arbetsgivaren gäller som
förut-sättning för att  han skall ges företräde att han har tillräckliga
kvalifikationer för det fortsatta arbetet.
     Vid beräkning av anställningstid skall arbetstagare tillgodoräknas en
extra anställningsmånad för varje anställningsmånad som han har påbörjat
efter det att han har fyllt 45 år. Sammanlagt får arbetstagare tillgodoräknas
högst 60 sådana extra anställningsmånader.
     Har arbetsgivaren flera driftsenheter, fastställes turordning för varje
driftsenhet för sig. Om arbetsgivaren är eller brukar vara bunden av
kollektivavtal, fastställes särskild turordning för varje avtalsområde. Finns i
sådant fall flera driftsenheter på samma ort skall, om arbetstagarorganisation
begär det senast vid överläggning om turordningen, inom organisationens
avtalsområde fastställas gemensam tur-ordning för samtliga driftsenheter på
orten.”

     Dessa regler var enligt 33§ 3 st. inte tillämpliga på arbetstagare som hade
uppnått pensionsåldern. Av 3§ 2 st framgick vidare att turordnings-
bestämmelserna var semidispositiva och att avvikelser från lagens be-stämmelser
kunde göras i kollektivavtal på förbundsnivå. Rättsföljden vid brott mot
turordningsreglerna var skadestånd.136

                                                
135 Se prop. 1973:129 s. 126 f.
136 34§ 1 st. 2 p. jämförd med 38§ 1 st anställningsskyddslagen.
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     Bestämmelsernas innehåll och närmare formulering blev föremål för en hel del
diskussion137 och den slutliga lagtexten kom även i vissa delar att skilja sig från
Åmankommitténs förslag.

3.1.2.1 Turordning efter anställningstidens längd
Enligt Åmanutredningen måste turordningsreglerna ses som ett viktigt komplement
till regeln om saklig grund för uppsägning, då de utgjorde en garanti för regelns
efterlevnad.138 Departementschefen instämde i att tur-ordningsreglerna måste
anses vara väsentliga för arbetstagarna och att de därför hade en självklar plats i
en lag om anställningsskydd.139 Man menade vidare att dessa regler måste verka
för att ge ett effektivt skydd åt de arbets-tagargrupper som var särskilt utsatta på
arbetsmarknaden och att hindra en skoningslös utgallring bland de anställda under
åberopande av effektivitets-skäl.140

     Därför ansågs det omöjligt att följa den modell som återfanns i huvud-avtalet
mellan LO och SAF, som föreskrev att turordningen skulle be-stämmas enligt
kriterierna duglighet och lämplighet, och att det först vid lika lämplighet och
skicklighet skulle tas hänsyn till anställningstidens längd och arbetstagarens
försörjningsbörda. En sådan regel ansågs sätta arbetsgivarens kortsiktiga
företagsekonomiska intressen i förgrunden, på be-kostnad av sociala faktorer och
arbetstagarnas behov av trygghet i an-ställningen.141

     Enligt Åmankommittén borde de anställdas placering i turordningen be-
stämmas utifrån objektiva kriterier. De enda kriterier som härvid ansågs kunna
komma ifråga och samtidigt skydda de svagaste arbetstagargrupper-na, var ålder
och anställningstid. Då anställningstiden sedan länge hade utgjort ett långt
vanligare kriterium för turordning på arbetsmarknaden än åldern, föreslog man en
turordningsregel baserad på anställningstid. Härmed tillgodosåg man också till en
viss del åldersaspekten, då lång anställningstid hängde samman med stigande
ålder.142 Vid lika anställningstid skulle högre ålder ge företräde framför lägre
ålder. Departementschefen instämde i denna delen av utredningens förslag.143

     I vissa fall skulle emellertid en turordningsregel enbart baserad på an-
ställningstid kunna slå hårt mot de arbetstagare som bytte arbete. Då äldre
arbetstagare i regel måste anses ha det svårare att hävda sig på arbets-marknaden
än yngre arbetstagare efter en friställning, valde man att i viss mån modifiera
turordningsbestämmelsen till de äldres fördel.144 För varje anställningsmånad en
                                                
137 Se  t.ex. prop. 1973:129 s. 154 ff. och s. 350 ff, InU 1973:36 s. 36 ff.
138 Prop. 1973:129 s. 69.
139 Prop. 1973:129 s. 155.
140 Prop. 1973:129 s. 115.
141 Prop. 1973:129 s. 155.
142 SOU 1973:7 s. 157 f.
143 Se prop. 1973:129 s. 155 f.
144 Prop. 1973:129 s. 156.
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arbetstagare påbörjat efter att ha fyllt 45 år, skulle denne tilldelas en extra
anställningsmånad vid beräkningen av hans an-ställningstid hos arbetsgivaren.
Maximalt kunde arbetstagaren tillgodoräkna sig 60 sådana extra
anställningsmånader.
     När det i övrigt gällde beräkningen av anställningstiden, föreslog Åman-
utredningen att arbetstagaren inte skulle få tillgodoräkna sig tidigare an-
ställningstid i en annan enhet än den som var föremål för drifts-inskränkningen
eller anställningstid i ett annat företag inom samma kon-cern. Normalt skulle inte
heller en arbetstagares anställningstid i en annan befattning tas med i
beräkningen.145 TCO riktade stark kritik mot detta för-slag och menade att om
arbetstagaren inte skulle få tillgodoräkna sig tidigare anställningstid inom en annan
företagsenhet eller en annan be-fattning, arbetsgivaren lätt själv skulle kunna styra
turordningen genom olika omdisponeringar före uppsägningstillfället och på så sätt
undergräva arbetstagarnas anställningsskydd. Beräkningen borde istället ta sikte
på arbetstagarens totala anställningstid hos arbetsgivaren, oavsett byte av före-
tagsenhet eller arbetsuppgifter.146 Även departementschefen vände sig mot
Åmankommitténs restriktiva syn på hur anställningstiden skulle beräknas och
föreslog istället att beräkningen skulle ta sikte på arbetstagarens sammanlagda
anställningstid hos arbetsgivaren, oavsett avtalsområde, driftsenhet eller ort. Så
skulle exempelvis en arbetsledare kunna tillgodo-räkna sig tidigare anställningstid
som arbetare.147 Vidare föreslog man att det i lagens 4§ infördes en regel om att
arbetstagaren i vissa fall skulle få tillgodoräkna sig anställningstid hos en tidigare
arbetsgivare; nämligen då det utan arbetstagarens medverkan skett en överlåtelse
eller en annan for-mell förändring på arbetsgivarsidan eller då arbetstagaren på
eget initiativ bytt arbete inom samma koncern.148

     De stora arbetsgivarorganisationerna motsatte sig en turordningsregel ba-serad
på anställningstid. SAF förordade t.ex. en bestämmelse motsvarande
turordningsregeln i huvudavtalet med LO, där arbetstagarnas lämplighet och
skicklighet sattes i förgrunden.149 Moderata samlingspartiet menade i en
partimotion att man när det gällde mindre företag vid sidan av anställnings-tiden
även måste ta hänsyn till duglighet och lämplighet vid fastställandet av
turordningen. Detta yrkande kom emellertid att avstyrkas, då kravet på till-
räckliga kvalifikationer för fortsatt arbete ansågs utgöra en tillräcklig garan-ti för
att arbetsgivaren fick behålla kompetent personal.150

                                                
145 SOU 1973:7 s. 160. Jfr prop. 1973:129 s. 70.
146 Prop. 1973:129 s. 352 f.
147 Prop. 1973:129 s. 159.
148 Se prop. 1973:129 s. 135 ff, samt s. 159 och 259.
149 Se prop. 1973:129 s. 154 samt 353 f.
150 InU 1973:36 s. 37 f.
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3.1.2.2 Turordningskretsar

3.1.2.2.1 Åmankommitténs förslag
Enligt Åmanutredningens förslag skulle turordningskretsen utgöras av
arbetstagarna inom ”den berörda verksamheten”, d.v.s. inom den för-
valtningsenhet, företagsenhet eller därmed jämförlig enhet som var föremål för
driftsinskränkningen. Därefter skulle företrädesrätten bestämmas för ”varje
kategori av arbetare” inom den berörda verksamheten.151

     Angående begreppet berörd verksamhet uttalade kommittén att om ett
företag hade olikartad produktion i olika fabriksenheter på skilda platser i landet
och verksamheten skulle inskränkas i en av fabrikerna, det bara var de där
verksamma arbetstagarna som skulle omfattas av turordningen och inte företagets
anställda i en helt annan produktion, i andra företag eller på andra orter. Vad som
närmare skulle utgöra den berörda verksamheten fick bedömas med
utgångspunkt från vad som var naturligt inom branschen. Det förhållandet att olika
avdelningar var lokalt åtskilda behövde enligt ut-redningen inte utan vidare
innebära att de ansågs utgöra skilda enheter i tur-ordningssammanhang.152

     Begreppet kategori av arbetstagare ansågs utgöra ett snävare begrepp än
t.ex. yrkesgrupp, och tog även sikte på de arbetstagare som av annan anledning
än själva yrket bildade en egen grupp. Så skulle t.ex. hemarbetare och
verkstadsarbetare respektive verkstadsmontörer och resemontörer ut-göra olika
kategorier i turordningssammanhang.153

     Utredningens förslag blev föremål för stark kritik under remiss-behandlingen,
såväl från arbetsgivar- som arbetstagarhåll. Reglerna ansågs vara alltför stela och
kunna ge upphov till orimliga resultat.154 LO betonade t.ex. att begreppet berörd
verksamhet måste preciseras i kollektivavtal, eftersom att det öppnade för
godtycke att låta arbetsgivaren ensidigt avgöra vad som skulle betraktas som en
enhet. Turordningsreglerna skulle annars lätt kunna urholkas och göras illusoriska.
Majoriteten av arbetstagar-organisationerna ansåg att begreppet kategori av
arbetstagare måste ges en vid tolkning.155

                                                
151 Se 17§ Åmanskommitténs förslag till lag om anställningsskydd.
152 SOU 1973:7 s. 159 f, samt s. 189.
153 SOU 1973:7 s. 190.
154 Prop. 1973:129 s. 156 f.
155 Prop. 1973:129 s. 351.
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3.1.2.2.2 Propositionen

3.1.2.2.2.1 Driftsenhet

När det gällde indelningen i turordningskretsar, uttalade departementschef-en
inledningsvis att området för en driftsinskränkning i första hand berodde på
arbetsgivaren. Denna kunde t.ex. avse endast en del av arbetsgivarens
produktion, eller vara lokalt begränsad till en viss arbetsplats, fabrik eller ort. Det
uppgavs vidare vara naturligt att verkningarna av en drifts-inskränkning måste
begränsas när det rörde sig om ett större företag. Om ett företag bedrev helt olika
slags rörelser och avsåg att genomföra en drifts-inskränkning i en av dessa
rörelser, måste det anses normalt att in-skränkningen endast drabbade personalen
i denna rörelse och inte arbets-tagare i företagets andra rörelser.156

     Däremot var det svårare att bestämma turordningskretsen i ett fall där en och
samma rörelse var uppdelad i flera förvaltnings- eller driftsenheter, och en
driftsinskränkning skulle äga rum i en av dessa enheter. Enligt departe-
mentschefen torde det härvid råda enighet bland arbetsmarknadens parter om att
en driftsinskränkning som genomfördes i en sådan driftsenhet eller dylikt inte
skulle påverka driftsenheter belägna på annan ort, och denne an-slöt sig till denna
uppfattning. Det verkliga problemet uppkom då ett företag hade flera driftsenheter
på en och samma ort. Enligt Åmanutredningen, LO, SAF och Arbetsdomstolens
ordförande borde man i sådana fall fastställa turordningen inom varje enhet för
sig, medan TCO menade att turordningen borde omfatta samtliga anställda på
orten. Enligt departementschefen var det på denna punkt viktigt att eftersträva en
regel som kunde accepteras av så många arbetstagare som möjligt. Man valde
därför att sätta upp en huvudregel som föreskrev att turordningen skulle avse
varje driftsenhet för sig, samtidigt som arbetstagarorganisationerna genom en
tilläggsregel gavs möjlighet att inom sitt avtalsområde istället fastställa en
gemensam turordning för samtliga driftsenheter på orten. Tilläggsregeln skulle ta
sikte på sådana arbetstagarorganisationer i förhållande till vilka arbetsgivaren var
eller brukade vara bunden av kollektivavtal och avse såväl avtalsslutande förbund
som lokala arbetstagarförbund inom ett sådant förbund.157.
     Med begreppet driftsenhet åsyftades härvid i princip en sådan del av ett
företag som var belägen inom en och samma byggnad eller inom ett och samma
inhägnade område, såsom t.ex. en fabrik, butik, restaurang o.s.v.158

                                                
156 Prop. 1973:129 s. 156 f.
157 Prop. 1973:129 s. 157 f.
158 Prop. 1973:129 s. 260.



40

3.1.2.2.2.2 Avtalsområde

Departementschefen tog vidare avstånd från Åmanutredningens snäva
arbetstagarkategoribegrepp och föreslog istället en turordningsregel som tog sikte
på en relativt omfattande arbetstagargrupp. Med hänsyn till de mycket varierande
förhållanden som rådde på arbetsmarknaden, ansågs det vara all-deles för
komplicerat att i lag dela upp arbetstagarna efter kriterier som ka-tegori eller
yrkesgrupp. En sådan lösning skulle vidare ge upphov till stora tolkningsproblem i
den praktiska tillämpningen. Dock ansågs det inte heller lämpligt att avstå ifrån
varje typ av indelning utöver den som följde av indelning efter driftsenhet eller ort.
Istället förespråkade man en lösning där avgörandet lades i
arbetsmarknadsparternas händer; nämligen turordning efter avtalsområde. En
sådan regel motiverades med att det mellan arbets-tagargrupper som omfattades
av olika kollektivavtal ofta rådde så stora skillnader, bl.a. beträffande
arbetsuppgifter, att det säkerligen skulle te sig främmande att behandla sådana
grupper som en enhet i turordnings-hänseende. Dessutom var regeln relativt enkel
att tillämpa.159

     I specialmotiveringen uppgav man att indelningen i avtalsområden nor-malt
skulle leda till att arbetare och tjänstemän kom att tillhöra skilda tur-
ordningskretsar. Ifall arbetsgivaren var bunden av kollektivavtal i för-hållande till
anställda arbetare men inte till tjänstemän, skulle dessa anses tillhöra olika grupper
i turordningssammanhang.160 Regeln skulle även vara tillämplig vid tillfälligt
avtalslösa tillstånd.

3.1.2.3 Tillräckliga kvalifikationer
Åmankommitténs förslag till lag om anställningsskydd innehöll inget undantag från
principen om att anställningstiden skulle avgöra turordningen till fortsatt arbete.
Man påpekade särskilt att detta innebar att andra aspekt-er, såsom duglighet,
lämplighet, ålder, försörjningsbörda och andra sociala förhållanden i princip inte
skulle kunna göras gällande.161 Emellertid skulle man kunna se den regel som
begränsade turordningskretsen till ”varje kate-gori av arbetstagare” som ett
indirekt krav på kvalifikationer.162

     Flera remissinstanser vände sig mot denna del av förslaget. SACO mena-de
t.ex. att bedömningen måste göras mer nyanserad och hänsyn tas till så-väl
lämplighet och skicklighet som sociala aspekter och Arbetsdomstolens

                                                
159 Prop. 1973:129 s. 158.
160 Prop. 1973:129 s. 260 f.
161 SOU 1973:7 s. 189.
162 Se Calleman, A.a, s. 63.



41

ordförande hävdade att en turordningsregel som inte tog hänsyn till faktorer som
lämplighet och duglighet på sikt kunde sätta ett företags existens på spel.163

     I propositionen kom man till viss del att tillmötesgå dessa önskemål om ett
förbehåll för den anställdes kvalifikationer. Departementschefen hävda-de att det
faktum att turordningskretsarna gjorts så omfattande ibland måste leda till att de
berörda arbetstagarna inte hade samma kvalifikationer i för-hållande till
kvarvarande arbetsuppgifter. Det var i sådana fall uppenbart att
turordningsreglerna inte fick leda till att en arbetstagare skulle ha före-trädesrätt till
ett arbete som han inte kunde sköta. Som villkor för fortsatt arbete införde man
därför ett krav på att arbetstagaren måste ha tillräckliga kvalifikationer för
arbetsuppgifterna. Departementschefen markerade härvid att kravet på tillräckliga
kvalifikationer inte fick sättas högre än de allmänna kvalifikationer som normalt
krävdes vid tillsättningen av den tjänst det var fråga om. Vidare borde man
normalt acceptera en viss kortare inlärningstid avseende de nya
arbetsuppgifterna.164

  

3.1.2.4 Semidispositivitet
Även om Åmankommittén menade att problemen kring anställnings-tryggheten
måste lösas genom lagstiftning, var man medveten om att gene-rella lagregler
kunde vara svåra att tillämpa på arbetstagargrupper eller branscher med speciella
förhållanden. Vidare skulle en alltigenom tvingan-de lagstiftning inskränka
arbetstagarnas möjligheter att genom sina  or-ganisationer förhandla fram de
villkor de ville åstadkomma i förhållande till arbetsgivaren. Därför föreslog
utredningen att vissa bestämmelser, däribland turordningsreglerna, skulle vara
dispositiva i den meningen att avvikande regler skulle kunna meddelas i
kollektivavtal.165 Ett annat argument för att göra turordningsreglerna
semidispositiva, var att de föreslagna be-stämmelserna endast tog sikte på
anställningstidens längd och därmed inte tog samma hänsyn till arbetstagarens
personliga förhållanden, såsom till dennes försörjningsbörda, som kunde gälla
enligt vissa kollektivavtal. En sådan ordning skulle kunna upplevas som orättvis av
arbetstagarna.166

     Samtidigt var det enligt utredningen nödvändigt att skapa garantier för
att avtalsfriheten inte skulle medföra en försämring av arbetstagarnas villkor i
förhållande till lagens regler. Någon uttrycklig regel om detta ansågs emellertid inte
nödvändig, utan det ansågs tillräckligt att föreskriva att av-vikelser från lagens
bestämmelser måste träffas på förbundsnivå.167 Man förutsatte nämligen att

                                                
163 Prop. 1973:129 s. 352 f.
164 Prop. 1973:129 s. 158 f.
165 SOU 1973:7 s. 131 ff.
166 SOU 1973:7 s. 158.
167 SOU 1973:7 s. 137.
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huvudorganisationerna på arbetstagarsidan verkade för att tillvarata sina
medlemmars intressen. Om man inte förhandlings-vägen kunde åstadkomma ett
tillfredsställande resultat stod det arbetstagar-organisationen fritt att dra sig ur
förhandlingarna.168 De flesta remiss-instanser ställde sig positiva till detta förslag
om dispositivitet.169

     Enligt departementschefen torde det inte vara möjligt att lagstiftnings-vägen
konstruera turordningsbestämmelser som lämpade sig för samtliga delar av
arbetsmarknaden. Därför anslöt han sig till utredningens förslag om att reglerna
skulle kunna sättas ur spel genom kollektivavtal på förbunds-nivå.170

     Trots att det av lagtexten endast kom att framgå att avvikelser från lag-ens
turordningsregler måste ingås på förbundsnivå, gjorde man i pro-positionen vissa
uttalanden om att beslutanderätten kunde delegeras till de lokala
fackföreningsförbunden. Man framhöll att förhållandena i vissa an-ställningar
kunde vara så speciella att de inte lämpade sig för en kollektiv-avtalsreglering. En
lösning för sådana fall bestod i att i kollektivavtal ta in s.k. ventiler, som gav de
enskilda parterna eller de lokala fackliga organisa-tionerna rätt att träffa särskilda
överenskommelser om anställningsvillkoren. I propositionen föreslog man att det
av lagtexten skulle framgå att en sådan delegering kunde göras av
beslutanderätten.171 Detta kom emellertid inte att framgå av texten. Det skulle
t.om. vara möjligt att för en särskild situation, då en uppsägning redan var aktuell,
ingå lokala överenskommelser om av-steg ifrån lagens regler under förutsättning
av huvudorganisationens god-kännande.172

3.2 1982 års lag

Debatten om anställningsskyddet fortsatte efter LAS tillkomst. År 1977 till-satte
den borgerliga regeringen en kommitté som skulle se över an-
ställningsskyddslagens regler och hur de fungerade i praktiken. Härvid skulle
särskilt avseende fästas vid vissa frågor, såsom lagens regler om provanställningar
och tidsbegränsade anställningar.173 Kommittén upplöstes emellertid år 1981 och
dess arbete kom istället att presenteras i en de-partementspromemoria.174 Denna
departementspromemoria kom att ligga till grund för den proposition om en ny

                                                
168 SOU 1973:7 s. 169.
169 Se prop. 1973:129 s. 351 ff samt s. 191.
170 Prop. 1973:129 s. 160.
171 Prop. 1973:129 s. 191 och 233.
172 Prop. 1973:129 s. 233.
173 Se Dir. 1977:102 samt Ds A 1981:6 s. 10 ff.
174 Ds A 1981:6. Se departemenspromemorians förord samt Calleman, A.a, s. 74.
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anställningsskyddslag som lades fram år 1981.175 Den nya
anställningsskyddslagen kom att antas med endast
en rösts övervikt.176

     De viktigaste nyheterna i 1982 års anställningsskyddslag rörde reglerna om
tillåtligheten av tidsbegränsade anställningsformer, skadestånd och andra påföljder
samt formerna för fackligt inflytande. Vidare innebar den nya lagen en omfattande
språklig och redaktionell omarbetning av 1974 års regler.177

     1982 års regler om saklig grund för uppsägning och turordning vid arbetsbrist
kom i förhållande till 1974 års regler inte att innehålla något annat än rent
språkliga och redaktionella förändringar.178 Under utrednings-arbetets gång kom
det emellertid att framföras en del förslag till lag-ändringar från såväl arbetsgivar-
som arbetstagarhåll angående turordnings-reglerna vid uppsägning.

3.2.1 Arbetsgivar- respektive arbetstagarorganisationernas
förslag till ändrade turordningsregler

Från arbetsgivarhåll framfördes det önskemål om att lagens turordnings-regler
skulle fästa större avseende vid duglighet och lämplighet och att tur-
ordningskretsarna skulle begränsas till arbetstagare med i huvudsak jämför-bara
arbetsuppgifter.179

      Så hävdades det t.ex. från SAFs håll att det för ett företags fortsatta be-stånd
och utveckling måste anses som högst väsentligt att få behålla de mest
kompetenta arbetstagarna vid en driftsinskränkning. En turordningsregel enbart
baserad på anställningstidens längd kunde härvid åsidosätta arbets-givarens och
på sikt även övriga arbetstagares intressen. Detta gällde särskilt i mindre företag.
Kravet på tillräckliga kvalifikationer för omplacering an-sågs inte tillräckligt. Inte
heller turordningsreglernas semidispositiva karak-tär ansågs tillfredsställande, då
det många gånger visade sig vara svårt för arbetsgivarna att förhandla fram
avvikelser från lagens bestämmelser och då en betydande del av
arbetsmarknaden stod utan kollektivavtal. Avsaknaden av kollektivavtalsreglering
uppgavs vara särskilt stor i mindre företag, där behovet av avsteg från lagens
regler var som störst. Detta ansågs kunna ge upphov till orimliga resultat. Reglerna
borde därför ändras på så sätt att arbetsgivaren i vissa fall skulle ges rätt att
                                                
175 Prop. 1981/82:71.
176 Socialdemokraterna och VPK motsatte sig en ny lag, främst på grund av den lagreglering av prov-
anställning och tidsbegränsad anställning som förslogs. Även moderaterna var oeniga beträffande vissa
delar av förslaget, såsom turordningsreglerna vid uppsägning på grund av arbetsbrist, som man ansåg
borde ta större hänsyn till de anställdas kvalifikationer. Se Henning, A.a, s. 134 f.
177 Henning, A.a, s. 127 f.
178 När det gäller uppsägning på grund av personliga förhållanden, kom man i förarbetena emellertid att
lämna vissa nya riktlinjer angående brottslighet och onykterhet i tjänsten. Se prop. 1981/82:71 s. 70 ff.
179 Prop. 1981/82:71 s. 35 och 57.
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behålla särskilt duglig eller lämplig personal, oavsett deras anställningstid. Det
skulle härvid röra sig om sådana arbetstagare som hade en nyckelposition i
företaget eller som i övrigt besatt sådana speciella yrkeskunskaper att
arbetstagarens fortsatta anknyt-ning till företaget var nödvändig för att företaget
skulle kunna fortsätta sin verksamhet. Turordningen borde sålunda fästa större
vikt vid principen ”rätt man på rätt plats”.180

     Genom att begränsa turordningskretsen till arbetstagare med jämförbara
arbetsuppgifter, skulle man skapa ytterligare garantier för att arbetsgivaren fick
behålla den lämpligaste personalen. Den gällande ordningen, där tur-
ordningskretsen bestämdes av driftsenheten, uppgavs innebära att arbets-tagare
med helt olika förutsättningar konkurrerade om samma arbeten, vilket gav upphov
till omfattande omplaceringar inom företaget. En sådan ordning ansågs inte bara
kostnadskrävande, effektivitetssänkande och svår-genomförbar, utan även lätt
kunna ge upphov till spänningar mellan olika arbetstagargrupper. Den föreslagna
turordningsregeln var ägnad att mot-verka sådana problem. Begreppet
”jämförbara arbetsuppgifter” skulle dels ta sikte på sådana arbetsuppgifter som
var i det närmaste utbytbara, dels på sådana arbetsuppgifter som utan att kunna
anses som direkt utbytbara ändå var så likartade att den ene arbetstagaren utan
vidare kunde utföra den andres arbetsuppgifter.181

     Från arbetstagarhåll framfördes det å andra sidan önskemål om vidgade
turordningskretsar i form av en regel som gav arbetstagarorganisationerna rätt att
bestämma att samtliga driftsenheter på samma ort tillhörande företag inom samma
koncern skulle utgöra en och samma turordningskrets. Detta förslag motiverades
med att det kunde te sig svårförståeligt och orättvist
för arbetstagare som formellt sett tillhörde olika företag, men i praktiken arbetade
i vad som skulle kunna uppfattas som en samordnad verksamhet och ibland t.o.m.
på samma arbetsplats, att behandlas olika i turordnings-avseende. I vissa fall
skulle en sådan ordning t.o.m. kunna ingås i direkt syfte att kringgå lagens
turordningsregler.182

3.2.2 Departementspromemorian och propositionen

Såväl anställningsskyddskommittén som departemenschefen kom emellertid att
avstyrka samtliga dessa förslag till ändrade turordningsregler.
     I propositionen menade man att sådana ändringar i turordningsreglerna som
föreslagits av arbetsgivarorganisationerna inte kunde komma ifråga. Regeln om
turordning efter anställningstid beskrevs som en huvudregel ifrån vilken undantag

                                                
180 Prop. 1981/82:71 s. 227 ff.
181 Prop. 1981/82:71 s. 227 ff. jämfört med s. 58 f.
182 Ds A 1981:6 s. 232 ff.
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endast kunde göras vid förekomsten av starka skäl i det enskilda  fallet. En sådan
vidgning av detta  undantagsområde  som  den
föreslagna  regeln innebar, skulle snarare framstå som en förstärkning av
arbetsgivarens förhandlingsposition än som en rättsregel i egentlig mening. En
regel där arbetstagarnas kvalifikationer tillmättes större betydelse än an-
ställningstidens längd skulle kunna leda till en urholkning av anställnings-skyddet.
Risken för subjektiva bedömningar måste anses vara mycket mindre vid
tillämpningen av en kollektivavtalsföreskrift, då en sådan före-skrift var ett uttryck
för parternas gemensamma vilja. Dessutom skulle en turordningsregel som tog
särskild hänsyn till nyckelpersoner eller andra arbetstagare med särskilda
kvalifikationer inte lämpa sig för en prövning i domstol: ”Det är då bättre att
söka sig fram förhandlingsvägen än genom att arbetsgivaren ges en ensidig
beslutanderätt, inom ett inte särskilt klart avgränsat område, med möjlighet
för den missnöjde arbetstagaren med längre anställningstid att angripa
beslutet hos domstol. Här liksom i andra sammanhang måste försiktighet
iakttas med lagregler som för med sig att domstolarna kan tvingas att ta
ställning till skäligheten av en arbetsgivares bedömning om vilka
ekonomiska och andra krav som verksamheten ställer.” Prövningen borde
istället ske efter objektiva kriterier. Motsvarande syn-punkter gjorde sig gällande
angående förslaget om att begränsa turordnings-kretsarna till arbetstagare med
jämförbara arbetsuppgifter.183

     Lagstiftaren hade även invändningar mot fackföreningarnas förslag om att
arbetstagarna skulle ha rätt att besluta om gemensam turordning för samtliga
driftsenheter tillhörande företag inom samma koncern på en och samma ort. För
det första pekade den kollektivavtalsreglering som hade uppkommit till följd av
turordningsreglernas semidispositivitet snarare på ett behov av att begränsa än att
utvidga turordningskretsarna. Vidare skulle en sådan regel i praktiken innebära en
omdefinition och en vidgning av lag-ens arbetsgivarbegrepp, vilket skulle kunna ge
upphov till mycket långt-gående och svåröverskådliga rättsverkningar. Regeln
skulle även komplice-ra tillämpningen av arbetsgivarens omplaceringsskyldighet
enligt 7§ 2 st LAS. Enligt lagstiftaren torde det redan finnas möjligheter att med
rättsliga medel ingripa mot försök till kringgående av lagens regler genom juridiska
ombildningar av företag o.s.v. Dessutom kunde parterna avtala om en annan
ordning i kollektivavtal.184     

                                                
183 Prop. 1981/82:71 s. 61. Anställningsskyddskommitténs uttalanaden byggde på samma resonemang,
se Ds A 1981:6 s. 84 ff.
184 Se Ds A 1981:6 s. 231 ff. samt prop. 1981/82:71 s. 62 f.
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3.3 1993 års förslag till ny lag

År 1991 tillsatte den socialdemokratiska regeringen en ny utredning som skulle se
över arbetsrätten och däribland särskilt turordningsreglerna.185 Denna utredning
kom dock senare samma år att ersättas av en ny borgerlig utredning med helt
annorlunda direktiv.186 Enligt dessa nya direktiv hade det under senare år blivit
alltmer tydligt att den arbetsrättsliga lagstiftningen var försedd med stora brister. I
vissa fall hade reglerna gett upphov till effekter som inte stämde överens med dess
syften. Så hade t.ex. det starka anställningsskyddet medfört hinder att komma in
på arbetsmarknaden för dem som hade svårt att få arbete. De arbetsrättsliga
lagarna ansågs dessutom vara svåröverskådliga och ibland dåligt anpassade till
1990-talets krav på höjd produktivitet såväl inom den privata som den offentliga
sektorn. Detta gällde särskilt i mindre företag. Den nya utredningen skulle verka
för en flexibilisering av arbetsrätten och särskilt bevaka de mindre företagens
intressen. Härvid borde såväl reglerna om saklig grund för uppsägning som
turordningsreglerna ses över. Det betänkande som utredningen kom att pre-
sentera år 1993187, innehöll mycket långtgående förslag till förändringar i
anställningsskyddslagstiftningen.

3.3.1 Regeln om saklig grund för uppsägning

Arbetsrättskommittén föreslog att begreppet saklig grund skulle definieras i
lagtexten. En sådan precisering möjliggjordes av de principer som hade växt fram
genom rättspraxis på området och ansågs vidare motiverad av rätts-
säkerhetshänsyn.188 Enligt utredningens förslag skulle begreppet saklig grund
definieras i fem punkter, varav den första tog sikte på arbetsbrist och de övriga
fyra på personliga förhållanden.189 Medan arbetsbrist i princip skulle utgöra saklig
grund för uppsägning, skulle berättigandet av personligt grundade uppsägningar
avgöras efter en sammanvägning av samtliga om-ständigheter i det enskilda
fallet.190 Betänkandet innehöll även förslag till ändrade riktlinjer för saklig grund-
bedömningen, som sammantagna syftade till att göra det lättare för arbetsgivaren
att säga upp personal på grund av personliga förhållanden.191

                                                
185 Se Dir. 1991:76.
186 Dir. 1991:118.
187 SOU 1993:32.
188 SOU 1993:32 s. 778.
189 Se 10§ 2 st.  förslaget till  ny anställningsskyddslag.
190 10§ 4 st.
191 Se SOU 1993:32 s. 375 ff.
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3.3.2 Turordningsreglerna vid arbetsbrist

3.3.2.1 Undantag från principen om turordning efter
anställningstidens längd
Enligt utredningen måste arbetsgivare och arbetstagare anses ha ett gemen-samt
intresse av att en verksamhet bedrevs på ett lönsamt sätt. I en arbets-bristsituation
borde parterna i samförstånd söka komma fram till en lämplig avvägning mellan, å
ena sidan, intresset av en fortsatt effektiv drift och, å andra sidan, de anställdas
intresse av trygghet i anställningen. Anställnings-skyddslagens huvudregel om
turordning efter anställningstid ansågs inte bygga på en lämplig avvägning mellan
arbetsgivarens och arbetstagarens in-tressen. Regeln gav enligt kommittén det
missvisande intrycket av att en arbetstagare redan på grund av anställningstidens
längd hade ett oavvisligt krav på fortsatt anställning. Vidare menade man att
regelns utformning medförde att denna kunde användas som ett
påtryckningsmedel vid för-handlingar med arbetsgivaren och att den därmed
motverkade en lösning i samförstånd. Regeln ställde dessutom den del av
arbetsmarknaden som saknade kollektivavtal helt utan möjlighet att anpassa
turordningen efter särskilda branschförhållanden. Det ansågs oacceptabelt att på
detta sätt sätta hänsynen till verksamhetens fortsatta effektiva drift i underläge. En
tur-ordning baserad enbart på anställningstidens längd medverkade vidare till att
snedvrida åldersfördelningen på arbetsmarknaden. Härmed satte man även
verksamhetens framtid på spel.192

     Man föreslog därför en huvudregel om att turordningen borde lösas i
samförstånd. Härvid borde hänsyn tas såväl till verksamhetens krav som till det
anspråk på trygghet i anställningen som borde tillkomma arbetstagare med lång
anställningstid. Även andra sakliga skäl, såsom särskilda sociala skyddsintressen,
fick vägas in i bedömningen.193 Denna regel skulle emellertid endast ha karaktären
av målsättningsparagraf och inte kunna bli föremål för rättslig prövning.194

     För det fallet att frågan inte löstes i kollektivavtal föreslog man en kom-
pletterande regel som skulle vara enkel att tillämpa och ge arbetsgivaren bättre
möjligheter att behålla sådana arbetstagare som innehade en nyckel-position i
företaget. Huvudregeln borde fortfarande vara att turordningen skulle fastställas
efter anställningstiden, men dessförinnan borde arbets-givaren ges rätt att
undanta upp till en femtedel av personalstyrkan, dock alltid minst två
arbetstagare, från turordningen och ge dem företräde till fortsatt
anställning oavsett anställningstid.195

                                                
192 SOU 1993:32 s. 478 f.
193 24§  förslaget till ny anställningsskyddslag.
194 SOU 1993:32 s. 479 f.
195 26§.
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     Lösningar av typen att företräde skulle ges åt arbetstagare med ”särskilt
yrkeskunnande” eller ”särskild lämplighet”, som bl.a. förekom i kollektiv-avtal,
ansågs kunna ge upphov till stora tillämpningssvårigheter och inte lämpa sig för en
prövning i domstol. Därför valde man istället att föreslå en restriktiv schablonregel
fixerad till en på förhand bestämd andel av per-sonalstyrkan. Utredningen uppgav
sig vara medveten om att den föreslagna schablonregeln skulle kunna utnyttjas av
arbetsgivaren i manipulativt syfte, men menade att det aldrig var möjligt att helt
försäkra sig mot sådana för-faranden. Dessutom ansågs regelns restriktiva
utformning begränsa ut-rymmet för manipulativt beteende, och kringgåenden och
dylika förfaranden skulle alltid kunna angripas genom allmänna regler.196

3.3.2.2 Driftsenhetsbegreppet
När det gällde indelningen i turordningskretsar föreslog man att begreppet
driftsenhet skulle ersättas av ”arbetsenhet” och begreppet avtalsområde med ”i
huvudsak jämförbara arbetsuppgifter”.197

     Begreppet driftsenhet ansågs alltför ensidigt ta sikte på en geografisk indelning
i abetsställen och blunda för sådana nära arbetsorganisatoriska samband som
kunde existera mellan flera geografiskt skilda enheter. Vidare lämpade sig
begreppet dåligt för sådana arbetstagare som ofta befann sig på resande fot,
såsom t.ex. handelsresande. Å andra sidan skulle införandet av ett renodlat
organisatoriskt synsätt kunna leda till att arbetsgivaren gavs en möjlighet att styra
storleken på turordningskretsarna på ett sådant sätt att an-ställningsskyddet
försvagades. Man föreslog därför vad man uppfattade som en medelväg mellan
ett geografiskt och ett organisatoriskt synsätt, nämligen en indelning efter hur
arbetet faktiskt var organiserat utåt sätt. Härvid skulle såväl kollektivavtal som
sedvänjor kunna få betydelse för indelningen. Genom att ersätta begreppet
driftsenhet med arbetsenhet skulle man möjlig-göra en mer nyanserad
bedömning.198

     Lagens indelning i avtalsområden ansågs ge upphov till alltför stora tur-
ordningskretsar och  omplaceringsåtgärder. Dessutom ansågs det inte utgöra en
ändamålsenlig ordning att arbetstagare med i stort sett samma arbets-uppgifter
kunde komma att placeras i olika turordningskretsar bara för att de tillhörde olika
kollektivavtalsområden. Ett annat viktigt skäl mot en in-delning efter avtalsområde
bestod i att stora delar av arbetsmarknaden stod utan kollektivavtalsreglering. En
indelning efter arbetstagare med i huvud-sak jämförbara arbetsuppgifter
ansågs härvid utgöra en mer ändamålsenlig och saklig avgränsning.199

                                                
196 SOU 1993:32 s. 480 ff.
197 25§.
198 Se SOU 1993:32 s. 490 ff.
199 Se SOU 1993:32 s. 496 ff.
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     Man föreslog vidare att möjligheten för fackliga organisationer att begära
gemensam turordning för en hel ort skulle utgå ur lagen.200

3.3.2.3 Remissinstanserna
Arbetsgivarorganisationerna och flera andra remissinstanser ställde sig posi-tiva till
en regeländring som innebar att nyckelpersoner kunde undantas från
turordningsreglerna och behållas i verksamheten. Flera remissinstanser var
emellertid oeniga angående den föreslagna regelns närmare utformning. Så
menade t.ex. Arbetsdomstolen att kvoten måste sänkas till 15 procent av
personalstyrkan, dock alltid minst en arbetstagare, och AMS att det inte bor-de
införas någon kvotregel men däremot en rätt för arbetsgivaren att undan-ta två
arbetstagare, medan SAF och Sveriges Industriförbund i första hand föreslog att
arbetsgivaren borde tillerkännas full bestämmanderätt och i andra hand att kvoten
skulle omfatta minst en tredjedel av personalen.
     De stora fackföreningarna, såsom LO, TCO och SACO, godtog däremot inte
förslaget då de ansåg att en sådan regel skulle medföra en ökad ut-slagning av
äldre arbetstagare och arbetstagare med nedsatt arbetsförmåga. Även Juridiska
fakultetsnämnden vid Stockholms universitet och Juridiska fakultetsstyrelsen vid
Lunds universitet var starkt kritiska mot förslaget och menade att kravet på
tillräckliga kvalifikationer redan tillgodosåg behovet av att behålla arbetstagare
med särskild kompetens. Bl.a. SACO och Juridi-ska fakultetsstyrelsen vid Lunds
universitet hävdade att lagförslaget innebar att man skapade en ”frizon” där
arbetsgivaren kunde fatta helt godtyckliga beslut, utan motivering och utan
möjlighet till rättslig prövning. Skyddet mot diskriminerande uppsägningar skulle
därmed undergrävas. Vissa remissinstanser, såsom Jämställdhetsombudsmannen,
LO och TCO, menade att den föreslagna kvotregeln skulle kunna innebära en
icke godtagbar för-sämring av de kvinnliga arbetstagarnas ställning på
arbetsmarknaden.201

3.4 1994 års s.k. frikvotsregel

Den proposition om vissa ändringar i anställningsskyddslagen som den bor-gerliga
arbetsrättskommitténs utredning kom att mynna ut i år 1993 var inte alls lika
långtgående som förslaget till ny anställningsskyddslag. Pro-positionen följde inte
upp utredningens förslag till ny saklig grund-regel, men föreslog en ändring i
turordningsreglerna vid uppsägning på grund av arbetsbrist, som i viss mån
byggde vidare på kommitténs förslag om att arbetsgivaren skulle ha rätt att

                                                
200 Se SOU 1993:32 s. 499 f.
201 Prop. 1993/94:67 s. 41 f. och s. 47.
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undanta en viss andel arbetstagare från principen om turordning efter
anställningstid. Förslaget gick ut på att arbets-givaren innan turordningen
fastställdes skulle ges rätt att inom varje tur-ordningskrets undanta två
arbetstagare som ansågs vara av särskild be-tydelse för den fortsatta driften.
     Lagändringen syftade till att underlätta expansionen av landets små-företag,
vilket ingick som ett viktigt led i regeringens strävanden att vända den
lågkonjunktur och stora arbetslöshet som Sverige hade drabbats av.202

Departementschefen instämde i utredningens kritik mot turordningsreglerna om att
dessa inte var utformade på ett sätt som främjade förhandlings-lösningar och att
kravet på tillräckliga kvalifikationer inte kunde anses vara tillräckligt för att
tillgodose arbetsgivarens behov av kompetent arbetskraft. Det ansågs inte
tillfredsställande att endast inom ramen för kollektivavtal öppna möjligheter till
branschanpassning av turordningen, då stora delar av arbetsmarknaden stod utan
kollektivavtal. Emellertid var man i proposition-en inte beredd att gå lika långt
som kommittén när det gällde förslag till för-ändring av reglerna. Förslaget om att
arbetsgivaren skulle ges rätt att undan-ta två arbetstagare från principen om
turordning efter anställningstid ansågs utgöra en enkel regel som med minst
möjliga ingrepp i det gällande system-et skulle innebära en reell förbättring av de
små företagens villkor.203

     Det skulle i princip vara upp till arbetsgivaren att bedöma vilka arbets-tagare
som var av särskild betydelse för den fortsatta driften. Arbetsgivarens beslut
skulle endast kunna angripas rättsligt under åberopande av brott mot annan
lagstiftning, såsom t.ex. jämställdhetslagens förbud mot köns-diskriminering eller
medbestämmandelagens förbud mot föreningsrätts-kränkning. Man hävdade
vidare att kringgåenden och liknande förfaranden även skulle kunna angripas
enligt allmänna regler204 och att regeln inte fri-tog arbetsgivaren från skyldigheten
att motivera sitt beslut inom ramen för den förhandlingsskyldighet som följde av
medbestämmandelagen. Farhågor-na för att regeln skulle ge upphov till
godtyckligt handlande från arbets-givarens sida ansågs överdrivna och
arbetsgivarens möjlighet att manipulera med reglerna begränsade.205

     Denna s.k. frikvotsregel206 trädde i kraft den 1 januari 1994, men kom endast
att gälla under ett år, då den nytillträdda socialdemokratiska rege-ringen valde att
snabbt avskaffa bestämmelsen. Regeln uppgavs enligt den socialdemokratiska
propositionen ha rubbat den balans som tidigare i viss mån rått mellan
arbetsgivarens och arbetstagarens intressen till arbetstagar-nas nackdel. Särskilt i
mindre företag hade regeln inneburit ett minskat an-ställningsskydd för
                                                
202 Prop. 1993/94:67 s. 1.
203 Prop. 1993/94:67 s. 44 f.
204 Varvid man hänvisade till fallet AD 1986:50.
205 Se prop. 1993/94:67 s. 46 ff.
206 Jag ansluter mig här till den benämning som C. Calleman använder när hon skriver om regeln. Se
Calleman, A.a, s. 29.
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arbetstagarna. Vidare ansågs regeln ha öppnat en möjlig-het till godtyckligt
beteende från arbetsgivarens sida. Därför ansågs det an-geläget att återställa den
ordning som gällde före regelns ikraftträdande.207

                                                
207 Prop. 1994/95:76 s. 17 f.
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3.5 1995 respektive 1997 års lagändringar

3.5.1 1995 års lagändring angående företagsöverlåtelser
och uppsägning

Med anledning av EU:s direktiv 77/187/EEG om tillnärmning av medlems-
staternas lagstiftning om skydd för arbetstagares rättigheter vid överlåtelse av
företag, verksamheter eller delar av verksamheter, kom lagstiftaren år 1994 att
besluta om vissa ändringar bl.a. i anställningsskyddslagen, som trädde i kraft den
1 januari 1995.208 Genom ett tillägg i 7§ LAS kom det att framgå att en
företagsöverlåtelse inte i sig utgör saklig grund för upp-sägning. Detta innebär att
uppsägningar inte får göras av överlåtaren för för-värvarens räkning, utan att
behovet att säga upp personal på grund av eko-nomiska, tekniska eller
organisatoriska skäl får bedömas av den nye arbets-givaren.209 Lagändringen
innebar ett avsteg från tidigare svensk praxis, en-ligt vilken en företagsöverlåtelse i
princip automatiskt ansågs ge upphov till en arbetsbristsituation.210

3.5.2 1997 års slopade krav på förbundsnivå för
meddelande av turordningsbestämmelser i kollektivavtal

Genom en lagändring år 1996 kom man att slopa kravet på att avvikande be-
stämmelser om turordning endast fick meddelas i kollektivavtal på för-
bundsnivå.211 Denna ändring motiverades med att de farhågor om missbruk av
avtalsfriheten som hade funnits vid lagens tillkomst numera borde kunna tonas ner,
då de lokala fackliga organisationerna måste anses väl ägnade att ta till vara sina
och medlemmarnas intressen. Man var emellertid inte be-redd att släppa varje
koppling till den centrala nivån, utan föreslog att rätten att ingå lokala avtal endast
skulle gälla under förutsättningen att det mellan de avtalsslutande parterna i andra
frågor gällde kollektivavtal som hade slu-tits eller godkänts av en central
arbetstagarorganisation, eller att ett sådant kollektivavtal tillfälligt inte gällde.212

Sedan den 1 januari 1997 kan alltså de lokala parterna enligt 2§ 3 st. LAS ingå
lokala avtal om avvikelser från lagens regler om turordning och företrädesrätt till
återanställning även utan delegation från de centrala fackliga organisationerna.
                                                
208 SFS 1994:1685. En sådan ändring föreslogs även av 1993 års arbetsrättskommitté, se  SOU
1993:32 s. 255 ff.
209 Prop. 1994/95:102 s. 41 ff.
210 Se Glavå, A.a, s. 472 ff.
211 SFS 1996:1424.
212 Prop. 1996/97:16 s. 27.
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3.6 2001 års ändrade turordningsregler

Fr.o.m. den 1 januari 2001 har 22§ anställningsskyddslagen följande lydelse:

”Vid uppsägning på grund av arbetsbrist skall arbetsgivaren iaktta följande
tur-ordningsregler.
     Innan turordningen fastställs får en arbetsgivare med högst tio
arbetstagare oavsett antalet turordningskretsar undanta högst två
arbetstagare, som enligt arbetsgivarens bedömning är av särskild betydelse
för den fortsatta verksamheten. Vid beräkningen av antalet arbetstagare hos
arbetsgivaren bortses från arbets-tagare som avses i 1§. Den eller de
arbetstagare som undantas har företräde till fortsatt anställning.
     Har arbetsgivaren flera driftsenheter, fastställs en turordning för varje
enhet för sig. Enbart den omständigheten att en arbetstagare har sin
arbetsplats i sin bostad medför inte att den arbetsplatsen utgör  en egen
driftsenhet. Om arbets-givaren 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
utgångs-punkt 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 en omplacering beredas
fortsatt arbete hos arbets-givaren, gäller som förutsättning för företräde
enligt turordningen att arbets-tagaren har tillräckliga kvalifikationer för det
fortsatta arbetet.”213

      Det rör sig alltså om två lagändringar: för det första har det i 2 st. införts en ny
frikvotsregel, för det andra har lagstiftaren genom ett tillägg i 3 st. föreskrivit att
enbart den omständigheten att en arbetstagare har sin arbets-plats i sin bostad inte
skall medföra att bostaden anses utgöra en egen drifts-enhet.

3.6.1 Den nya frikvotsregeln

År 1999 tog de borgerliga partierna samt miljöpartiet initiativet till åter-införandet
av en regel som liknade den frikvotsregel som hade gällt år 1994. I betänkandet
1998/99:AU 8 uppdrog arbetsmarknadsutskottet åt regeringen att utan dröjsmål

                                                
213 SFS 2000:763.
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föreslå en ändring i turordningsreglerna om att undantag skulle få göras för totalt
två personer i företag med mindre än tio anställda. Till skillnad från 1994 års regel
skulle denna undantagsregeln alltså bara ta sikte på riktigt små företag och endast
gälla två arbetstagare, oavsett antalet turordningskretsar. Förslaget motiverades
med att anställningsskyddslagen var skriven med större företag som måttstock
och att skäl talade för att tur-ordningsreglerna för de riktigt små företagen inte
nödvändigtvis behövde vara desamma som för de stora företagen. Möjligheten till
undantag från turordningsreglerna skulle stimulera såväl småföretagande som små
företags möjlighet att öka kompetensen i företaget genom att kunna anställa väl-
utbildad och kompetent personal, utan att dessa försattes i en situation där de
kände ett automatiskt hot om att bli de första som sades upp vid arbets-brist.214

Dessa önskemål ledde till tillsättandet av en arbetsgrupp inom
Näringsdepartementet som fick i uppdrag att lägga fram ett förslag om ändrade
turordningsregler.

3.6.1.1 Departementspromemorian
Den departementspromemoria som arbetsgruppen kom att lägga fram år 2000215

innehöll två alternativa förslag till en ny frikvotsregel. Enligt det första förslaget
skulle undantagsregeln endast ta sikte på företag med färre än tio anställda,
medan den enligt det andra förslaget skulle gälla i alla före-tag oavsett antalet
anställda.
     I promemorian togs det upp en rad olika skäl som talade mot en regel som
endast tog sikte på företag med ett specifikt antal anställda. Bl.a. skulle en sådan
regel kunna ge upphov till tröskeleffekter, genom att små företag medvetet valde
att inte växa för att inte riskera att passera den uppsatta gränsen på tio anställda.
Regeln skulle även kunna vara svår att tillämpa i praktiken. En regel som istället
tog avsikt på alla företag oavsett antalet anställda framstod enligt arbetsutskottet
som ett lämpligare alternativ, då den varken skulle ge upphov till tröskeleffekter
eller tillämpnings-svårigheter, samtidigt som den särskilt skulle gynna små
företag.216

     En ändring gentemot 1994 års regel var att man föreslog att arbets-givarens
urval skulle kunna prövas rättsligt, även ifall åtgärden inte påstods strida mot
antidiskrimineringslagstiftning eller principen om god sed på arbetsmarknaden.
Motivet till detta förslag var att rätten att ifrågasätta arbetsgivarens urval enbart på
anti-diskrimineringsgrunder eller liknande inte ansågs ge ett tillräckligt
anställningsskydd för sådana arbetstagare som typiskt sett inte framstod som lika
konkurrenskraftiga som s.k. nyckel-personer, eller för arbetstagare som
utnyttjade lagstiftad rätt till ledighet, såsom föräldraledighet eller studieledighet.
                                                
214 AU 1998/99:8 s. 13 f.
215 Ds 2000:6.
216 Ds 2000:6 s. 27 ff.
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Härvid skulle arbetsgivaren ha bevisbördan för att de personer han valt att
undanta från turordningen verk-ligen enligt hans bedömning var av särskild
betydelse för verksamheten. Utgångspunkten skulle vara att arbetsgivarens
bedömning av verksamhetens behov skulle tillmätas stor vikt, eftersom att det fick
förutsättas att denne bäst kände till behoven. Vidare måste arbetsgivaren tillåtas
en viss marginal för misstag eller felbedömningar, under förutsättning att denne
endast haft verksamhetens bästa för ögonen och att urvalet inte grundats på
godtycke eller ovidkommande hänsyn. Att arbetsgivarens bedömning av
verksamhet-ens behov för en utomstående betraktare framstod som mindre
lämplig skulle inte i sig medföra att denne ansågs ha tillämpat undantagsregeln på
ett felaktigt sätt. Kravet på styrkan av bevisningen uppgavs kunna komma att
variera beroende på omständigheterna i det enskilda fallet.217

     Arbetsgruppen lämnade vidare vissa riktlinjer för hur kriteriet särskild
betydelse för verksamheten skulle tolkas. Härvid betonade man att det inte var
möjligt att ge någon uttömmande definition av begreppet, men att det måste röra
sig om sådana arbetstagare som kunde betraktas som nyckel-personer för
verksamheten. En sådan ställning skulle t.ex. kunna tillkomma en arbetstagare
med arbetsledande eller samordnande funktioner, särskilt viktiga kunskaper eller
andra specialistfunktioner, eller upparbetade kund-relationer av särskild betydelse
för arbetsgivaren. Arbetstagarens nyckel-position skulle även kunna grunda sig på
att dennes arbetsprestationer var avsevärt bättre än kollegornas och därmed
särskilt värdefulla för arbets-givaren. Den som undantogs från turordningen skulle
ha en sådan betydelse för verksamheten att han inte kunde ersättas av någon av
de andra arbets-tagarna. Detta innebar dock inte att arbetstagaren måste besitta
en unik kompetens eller förmågor som ingen av hans arbetskamrater hade. De
om-ständigheter som arbetsgivaren lade till grund för sitt urval måste vara knut-na
till verksamhetens särskilda behov och inte till ovidkommande hänsyn, såsom t.ex.
en arbetstagares villighet att arbeta övertid eller extra, personlig vänskap eller
utnyttjande av föräldraledighet eller andra rättigheter i lag eller avtal.
Arbetsgivarens bedömning måste framstå som objektivt godtag-bar.218

     Bland remissinstanserna ställde sig arbetsgivarföreningarna i princip positiva till
förslaget om återinförandet av en undantagsregel, även om dess värde ansågs
begränsat, medan fackföreningarna menade att regeln skulle lämna ett alltför stort
utrymme för godtyckligt handlande från arbets-givarens sida. Från arbetsgivarhåll
motsatte man sig vidare att arbets-givarens urval skulle kunna prövas rättsligt.
Även Arbetsdomstolen av-styrkte denna del av förslaget, då man vid eventuella
tvister måste ta hänsyn till varje verksamhets särskilda karaktär och bevisningen
härvid skulle kunna bli omfattande.219

                                                
217 Ds 2000:6 s.20 ff.
218 Se Ds 2000:6 s. 18 ff.
219 Se prop. 1999/2000:144 s. 9 ff.
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3.6.1.2 Propositionen
I propositionen följde regeringen i princip arbetsgruppens förslag. I valet mellan
att göra regeln tillämplig i alla företag eller endast i företag med mindre än tio
anställda, valde man det första alternativet, då en allmän regel ansågs vara enklare
och mer lättillgänglig och inte skulle ge upphov till trö-skeleffekter.220 Denna del
av förslaget kom emellertid inte att gå igenom vid riksdagens omröstning, utan
man valde istället att anta en regel som i likhet med arbetsmarknadsutskottets
betänkande endast skulle ta avsikt på arbets-givare med färre än tio anställda.221

     Regeringen delade arbetsgruppens uppfattning att arbetsgivarens tillämp-ning
av undantagsregeln skulle kunna prövas rättsligt enligt anställnings-skyddslagen,
då arbetstagarna annars skulle löpa en beaktansvärd risk för godtycklig
behandling.222 Angående innebörden av begreppet “särskild be-tydelse” anslöt
man sig till de uttalanden som gjorts i departements-promemorian. Såsom
ovidkommande kriterium för arbetsgivarens urval nämndes även en arbetstagares
ålder eller nedsättning av arbetsförmåga på grund av sjukdom.223 Miljöpartiet och
de borgerliga partierna kom emeller-tid att invända mot förslaget att
undantagsregeln skulle kunna prövas rätts-ligt enligt anställningsskyddslagen.
Enligt dessa partier skulle en sådan rätt till en allmän prövning av kriteriet “särskild
betydelse” medföra en risk för långdragna och kostsamma domstolsprocesser
och därmed i praktiken miss-gynna de små företagens möjligheter att använda sig
av undantagsregeln. För att undantagsregeln skulle få någon praktisk betydelse,
skulle rättslig överprövning inte kunna komma i fråga vare sig av arbetsgivarens
urval en-ligt undantagsregeln eller av en uppsägning som skett till följd av att
arbets-givaren använt sig av rätten att behålla vissa arbetstagare som bedömts
vara av särskild betydelse. Arbetsgivarens tillämpning av undantagsregeln skulle
endast kunna angripas genom anti-diskrimineringslagstiftning, ledighets-lagstiftning
och allmänna rättsgrundsatser om att beslutet inte fick vara otill-börligt eller strida
mot god sed på arbetsmarknaden. Riksdagen kom att instämma i Miljöpartiets
och de borgerliga partiernas förslag.224

                                                
220 Prop. 1999/2000:144 s. 15.
221 Se AU 2000/01:4 s. 9 ff.
222 Prop. 1999/2000:144 s. 12.
223 Se prop. 1999/2000:144 s. 11 f.
224 Se AU 2000/01:4 s. 9 ff.
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3.6.2 Regeln om bostaden som arbetsplats och
driftsenhetsbegreppet

3.6.2.1 Distansarbetsgruppens utredning
Förslaget om intagandet av en bestämmelse i 22§ 3 st. LAS om att enbart den
omständigheten att en arbetstagare har sin arbetsplats i sin bostad inte skall
innebära att den arbetsplatsen skall anses utgöra en egen driftsenhet i
turordningssammanhang, ingick som ett led i den utredning som år 1998 kom att
presenteras angående distansarbete.225

     Enligt utredningen skulle regeln ses som ett förtydligande av lagtexten och hade
till syfte att undanröja den osäkerhet som rådde vid tillämpningen av
turordningsreglerna vid distansarbete. Från fackligt håll hade det fram-förts oro
för att distansarbetare vid driftsinskränkningar skulle hamna i ett sämre läge än
sina arbetskollegor på huvudarbetsplatsen, då ett strikt geo-grafiskt
driftsenhetsbegrepp skulle leda till att distansarbetaren placerades i en egen
driftsenhet och därmed en egen turordningskrets. Enligt distans-arbetsutredningen
verkade anställningsskyddslagens driftsenhetsbegrepp ha utformats med
konventionellt organiserade och större arbetsplatser för ögonen och var inte helt
anpassat till de förhållanden som kunde uppkomma vid distansarbete.
Tillämpningen av ett strikt geografiskt synsätt skulle all-varligt kunna försämra
anställningsskyddet för distansarbetande arbets-tagare. Även om man inte ansåg
att lagförarbetena och dittillsvarande praxis uteslöt undantag från det geografiskt
synsättet i dessa fall, föreslog man ett tillägg i lagtexten som skulle ge möjlighet till
en mer nyanserad bestämning av driftsenheten då en arbetstagare arbetade utifrån
sin bostad. Det ansågs härvid inte tillräckligt att parterna avtalsvägen kunde
föreskriva om av-vikande kriterier för indelningen i turordningskretsar, dels då
delar av arbetsmarknaden stod utan kollektivavtal, dels på grund av svårigheterna
för arbetstagarsidan att få igenom kriterier som skulle medföra en utvidgning av
turordningskretsarna.226

     Regeln innebar ett närmande till ett organisatoriskt driftsenhetsbegrepp, då det
sätt på vilket arbetet var organiserat och det sätt på vilket arbetet be-drevs skulle
kunna leda till att geografiskt åtskilda arbetsplatser ansågs ut-göra en och samma
driftsenhet. Det avgörande skulle vara om de olika arbetsplatserna framstod som
en sammanhållen enhet med hänsyn till hur arbetet faktiskt var organiserat. En
omständighet som kunde tala för att de olika arbetsplatserna skulle ses som en
enhet uppgavs vara att arbetstagarna ofta bytte arbetsuppgifter med varandra
t.ex. vid ledighet och sjukdom. Vidare skulle viss ledning kunna hämtas i de

                                                
225 SOU 1998:115.
226 SOU 1998:115 s. 97 ff.
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uttalanden om begreppet arbetsenhet som gjordes av 1992 års
arbetsrättskommitté.227 Man betonade emellertid att avsikten inte var att generellt
införa ett organisatoriskt drifts-enhetsbegrepp. Den föreslagna bestämmelsen
skulle vidare inte utesluta att en arbetstagares bostad befanns utgöra en egen
driftsenhet. Förslaget inne-bar endast att den omständigheten att arbetet utfördes i
arbetstagarens bo-stad inte fick vara ensamt avgörande. Ifall en arbetstagare
framstod som organisatoriskt självständig skulle det mycket väl kunna vara
befogat att denne hänfördes till en egen driftsenhet.228

     Att regeln endast skulle vara tillämplig i de fall då distansarbetet utgick från
arbetstagarens bostad, motiverades med att den helt övervägande delen av allt
distansarbete utfördes i hemmet och att en sådan regel var relativt lätt att
tillämpa.229 Regeln uppgavs vidare få störst betydelse då distansarbetet skedde på
heltid från bostaden. Ifall arbetstagaren endast utförde en mindre del av sitt arbete
i bostaden skulle denne anses tillhöra huvudarbetsplatsens driftsenhet och även
ifall arbetstagaren arbetade den övervägande delen av sin arbetstid på distans
borde det enligt utredningens mening räcka med att denne hade någon slags fast
anknytning till huvudarbetsplatsen, t.ex. genom att arbeta där någon dag i veckan
eller ha ett eget arbetsrum där, för att denne skulle hänföras till
huvudarbetsplatsens driftsenhet.230

3.6.2.2 Propositionen
I propositionen 1999/2000:86 Ett informationssamhälle för alla, kom man att följa
upp distansarbetsutredningens förslag, varvid man i princip anslöt sig till
utredningens uttalanden. Det avgörande skall enligt regeringen vara huruvida den
distansarbetande arbetstagaren kan ses som organisatoriskt självständig eller inte.
Härvid kan sådana omständigheter som varifrån arbetsledningen utövas och till
vilken enhet arbetstagaren rapporterar få stor betydelse. Det krävs emellertid en
viss intensitet i kontakterna mellan huvudarbetsplatsen och enheten för att dessa
skall kunna anses utgöra en gemensam driftsenhet. Den omständigheten att en viss
arbetstagare tidigare har arbetat på en viss arbetsplats uppges vidare kunna tala
för att arbets-tagaren skall anses tillhöra denna. Om det emellertid helt saknas an-
knytningar till en annan driftsenhet, utesluter inte regeln att arbetstagarens bostad
ses som en egen driftsenhet i turordningssammanhang.231

                                                
227 SOU 1993:32 s. 491 ff. och 812 ff. Se kap. 3.3.2.2 ovan.
228 SOU 1998:115 s. 90 och 100 f.
229 SOU 1998:115 s. 100.
230 SOU 1998:115 s. 97 f.
231 Prop. 1999/2000:86 s.133.
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4. Arbetsbristuppsägningar i
rättstillämpningen fr.o.m. 1974
års lag om anställningsskydd

4.1 Arbetsbristbegreppet

Begreppet arbetsbrist har i juridiska sammanhang getts en vid innebörd som inte
motsvarar ett vardagligt språkbruk. Förutom just brist på arbete anses nämligen
begreppet inbegripa brist på medel, brist på lönsamhet, brist på
kostnadseffektivitet och t.o.m. brist på ägarintresse.232

     LAS utgår från principen att det är arbetsgivaren som ensam bestämmer om
han/hon vill bedriva en verksamhet, vilken typ av verksamhet han/hon vill
bedriva, hur många anställda som skall finnas och hur arbetet skall vara
organiserat. Arbetsgivaren är inte skyldig att upprättahålla sin verksamhet endast
för att bereda arbetstagarna fortsatt anställning.233 Arbetsbrist anses uppkomma
då arbetsgivaren i kraft av denna företagsledningsrätt anser sig behöva säga
upp personal. En sådan situation kan uppstå i samband med en total eller partiell
nedläggning av verksamheten, eller omorganisationer som innebär att
arbetsuppgifter förändras, omfördelas eller försvinner. Inom den offentliga sektorn
kan arbetsbrist uppstå genom att myndighetens tilldelning av medel minskar.234

Arbetsbrist kan vidare uppkomma till följd av arbets-givarens önskemål om att
ändra arbetstagarnas anställningsvillkor, till exempel genom en utökning eller
minskning av deras arbetstid235 eller genom en lönesänkning.236 Arbetsgivaren
anses dessutom ha rätt att gå över från arbete i egen regi till att uppdra arbetet åt
ett utomstående företag237 och att ersätta utomstående arbetskraft med egna
arbetsinsatser eller famil-jemedlemmar238, och bestämmer i princip själv huruvida
                                                
232 T. Iseskog, Uppsägning vid arbetsbrist, Stockholm 1999, s. 7 och 10.
233 Se prop. 1973:129 s. 123 samt prop. 1981/82:71 s. 65.  Jfr Iseskog, A.a, s. 10 och Calleman, A.a,
s. 89.
234 Se t.ex. AD 1983:42 och 1984:26.
235  T.ex. om en arbetsgivare inte kan erbjuda fortsatt deltidsarbete men väl heltidsarbete åt en arbets-
tagare som bara kan arbeta på deltid. I sådana fall  kan man tala om brist på deltidsarbete. Se t.ex. AD
1986:60.
236 Se t.ex. AD 1993:61.
237 Se t.ex. AD 1990:67 och 1996:5. Att ersätta arbetstagare med inhyrda konsulter, kan emellertid
under vissa förutsättningar vara att bedöma som ett kringgående av lagens regler, jfr AD 1989:47.
238 Glavå, A.a, s. 145 f.
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den personal som skall utföra arbetet skall vara anställd tillsvidare eller på viss
tid.239 Däremot skall enligt 7§ 3 st. LAS inte en företagsöverlåtelse i sig anses ge
upphov till arbetsbrist och saklig grund för uppsägning, utan behovet av att säga
upp personal får avgöras av den nye arbetsgivaren. Personalnedskärningen be-
höver inte vara påtvungen, utan i regel är det tillräckligt att arbetsgivaren beslutar
att inskränka verksamheten för att en arbetsbristsituation skall an-ses föreligga.240

Arbetsbrist kan sålunda uppstå i såväl lönsamma som olön-samma företag.
     Det gemensamma för arbetsbristsituationerna är alltså att de är verksam-
hetsrelaterade; en uppsägning sker på grund av arbetsbrist när arbetsgivaren av
skäl som är att hänföra till verksamheten inte finner sig kunna erbjuda
arbetstagaren fortsatt arbete.241 Skälen för arbetsgivarens bedömning kan vara av
ekonomisk, organisatorisk eller därmed jämförbar karaktär.242 Arbetsdomstolen
brukar definiera begreppet arbetsbrist negativt i för-hållande till personliga
förhållanden; arbetsbrist inbegriper enligt denna definition alla typer av
uppsägningar som inte är hänförliga till arbets-tagaren personligen.243

4.2 Arbetsbrist utgör i princip alltid saklig grund
för uppsägning

Av lagmotiven framgår att arbetsbrist i princip utgör saklig grund för upp-sägning.
Arbetsgivaren bestämmer i princip själv när och var arbetsbrist skall anses
föreligga244 och lämpligheten i hans företagsekonomiska bedöm-ningar skall
normalt inte kunna överprövas av domstol. Dock måste det krä-vas av
arbetsgivaren att han noga överväger alla de möjligheter som står till buds för att
genomföra driftsförändringen utan att arbetstagare behöver sägas upp, såsom
genom omplacering, naturlig avgång eller successiv av-veckling245 Ifall
arbetsgivaren inte gör vad som skäligen kan krävas för att omplacera
arbetstagaren, föreligger det enligt 7§ 2 st. inte saklig grund för uppsägning.
     Om arbetstagarsidan i något hänseende ifrågasätter huruvida arbets-givaren
gjort vad som rimligen kan krävas för att undvika uppsägningen, an-ses
arbetsgivaren skyldig att redovisa de skäl som ligger bakom hans på-stående
om att arbetsbrist föreligger. I fallet AD 1976:111 blev sålunda en uppsägning

                                                
239 AD 1996:20. Detta gäller naturligtvis under förutsättning att visstidsanställningen rör sig inom
anställningsskyddslagens ramar.
240 AD 1977:215.
241 Se t.ex. AD 1986:60.
242 AD 1993:101.
243 Se t.ex. AD 1987:34, 1993:61, 1994:122 och 1997:121.
244 Se t.ex. AD 1987:34.
245 Prop. 1973:129 s. 123 resp. prop. 1981/82:71 s. 65.



61

underkänd redan av det skälet att arbetsgivaren inte på ett till-fredsställande sätt
redovisat den bedömning som föranlett hans beslut. När arbetsgivaren väl har
visat sin företagsekonomiska bedömning, åligger det arbetstagaren att bevisa att
bedömningen är felaktig.246 Arbetsdomstolens prövning begränsas härvid till
frågan om den av arbetsgivaren uppgivna kal-kylen eller bedömningen framstår
som trovärdig och seriös.247 Det faktum att arbetsgivaren varit konsekvent och
handlat i överensstämmelse med den plan han uppgivit, är normalt tillräckligt för
att arbetsbrist skall anses före-ligga.248 Däremot anser sig domstolen inte behörig
att undersöka om arbets-givaren hade kunnat lösa frågan på ett
företagsekonomiskt lämpligare sätt.249

     Arbetsgivarens bedömning skall enligt AD 1984:19 ta sikte på det per-
sonalläge som förväntas föreligga vid uppsägningstidens slut. Det krävs allt-så inte
att arbetsbrist föreligger redan vid uppsägningstidpunkten. I en del fall har
arbetsgivarens uppsägningar underkänts av den anledningen att de företagits för
tidigt. Så fann domstolen t.ex. i AD 1993:214 att arbetsgivare varit “för tidigt ute”
när han redan i mars 1992 sade upp ett antal anställda trots att
arbetsbristsituationen inte beräknades uppkomma förrän i juli 1993.250

     I kravet på att arbetsgivaren gör en seriös bedömning, ligger att han bara får
beakta sådana omständigheter som med säkerhet kan överblickas, och inte
sådana omständigheter vars uppkomst endast framstår som mer eller mindre
sannolika. Arbetsgivaren får alltså inte använda sig av uppsägnings-förfarandet
endast för att gardera sig mot osäkra förhållanden. En sådan otillåten uppsägning
“för säkerhets skull” kan enligt AD 1984:26 t.ex. före-ligga om en arbetsgivare
under åberopande av arbetsbrist säger upp arbets-tagare trots att han/hon
bedömer att orderingången är fullt tillfredsställande och kan antas vara det även i
fortsättningen.
     Frågan om en uppsägning varit sakligt grundad måste enligt AD 1983:42
bedömas utifrån de förutsättningar som förelåg när uppsägningen ägde rum.
Ändras senare situationen så att nytt arbete kan erbjudas, är detta prin-cipiellt sett
inte en fråga om uppsägningen varit giltig eller inte utan istället en fråga om den
uppsagde har företrädesrätt till det nya arbetet eller inte. Arbetsgivarens
bedömning kan alltså leda till att personal sägs upp i onödan.
     Av fallet 1983:127 framgår att man i princip inte kan kräva att en arbets-
givare organiserar sin verksamhet på ett sådant sätt att behov av vikarier inte
uppkommer. Detta förutsätter emellertid att det rör sig om temporära in-hopp och

                                                
246 Iseskog, A.a, s. 14 och 28.
247 Se t.ex. AD 1985:79.
248 Se t.ex. AD 1976:28 och 1981:133.
249 Se t.ex. AD 1980:133, 1984:26 och 1996:20.
250 Se även AD 1976:28 och 1977:80.



62

inte om ett konstant nyttjande av vikarier där förutsättningar för
tillsvidareanställning föreligger.
     Arbetsdomstolens schabloniserade prövning i arbetsbristfall hindrar inte att en
arbetsbristuppsägning kan prövas enligt den allmänna arbetsrättsliga principen om
god sed på arbetsmarknaden. I AD 1997:121 fick domstolen för  första gången
ta ställning  till  om en  uppsägning stred mot denna prin-
cip.251 Domstolen kom emellertid  fram till att  så inte var  fallet och  gjorde
inte  heller  några   allmänna   uttalanden om  när  en   arbetsbristuppsägning
kunde anses strida mot god sed.

4.3 Arbetsgivarens omplaceringsskyldighet
enligt 7§ 2 st.

I AD 1983:127 konstaterade Arbetsdomstolen att arbetsgivarens om-
placeringsskyldighet i en arbetsbristsituation inte kan anses innefatta något krav på
att arbetsgivaren utvidgar sin verksamhet för att bereda de upp-sägningshotade
nya arbetstillfällen.252 Däremot torde arbetsgivaren i vissa fall vara skyldig att
organisera om verksamheten för att undvika upp-sägningar, om detta kan ske
utan att verksamheten läggs om på ett mera genomgripande sätt och utan att
verksamhetens fortsatta bedrivande för-svåras. En sådan omorganisation får inte
medföra att andra arbetstagare måste sägas upp eller att anställningsförhållandena
försämras för övriga arbetstagare. Arbetsdomstolen underströk vidare att det
faktum att domstol-en visserligen inte är behörig att göra företagsekonomiska
bedömningar inte innebär att den måste godta varje företagsekonomiskt
påstående som en arbetsgivare gör när han motsätter sig en omorganisation.
Arbetsgivaren bör redovisa de skäl som ligger bakom hans ståndpunkt och dessa
skäl måste vid en objektiv bedömning framstå som godtagbara. I AD 1987:126
tillämpades denna princip till en uppsagd arbetstagares fördel.
     Enligt Iseskog torde dock den praktiska betydelsen av denna “komposi-
tionsskyldighet” vara starkt begränsad, då den dels förutsätter att arbets-givarens
målsättning inte ändras, dels att arbetsgivaren har rätt att välja det alternativ som
innebär den minsta ekonomiska risken för verksamheten. Så torde t.ex. i valet

                                                
251 I F. Schmidt Löntagarrätt, Stockholm 1994, s. 27 f, beskrivs denna princip som en oskriven regel
som upprättahålls särskilt beträffande arbetsgivarens rätt att utöva sin arbetsledning. Principen har i
praxis tidigare aktualiserats bl.a. i samband med omplacering, kontollåtgärder, avtal om turordning och
accept av s.k. provocerad uppsägning.
252 I denna framställning av arbetsgivarens allmänna omplaceringsskyldighet enligt 7§ 2 st LAS, kom-
mer jag endast att ta upp de förhållanden som särskilt gäller vid uppsägning på grund av arbetsbrist.
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mellan vikariat och tillsvidareanställning, den tids-begränsade anställningsformen
alltid anses innebära ett mindre risktagande för arbetsgivaren.253

     Av fallet AD 1984:26 framgår att Arbetsdomstolen ställer strängare krav på
arbetsgivarens omplaceringsskyldighet då uppsägningen endast drabbar en eller
ett fåtal arbetstagare, än när många arbetstagare blir uppsagda. I det senare fallet
anses det vara befogat med en mer översiktlig bedömning.

4.4 Fingerad arbetsbrist

Då en arbetsbristuppsägning aktualiserar andra rättsregler än en uppsägning
hänförlig till personliga förhållanden, är det viktigt att tillåtligheten av upp-
sägningen prövas utifrån den verkliga grunden för denna.254 Ibland kan en
arbetstagare hävda att en uppsägning som företagits under åberopande av
arbetsbrist i själva verket berott på omständigheter som hänför sig till
arbetstagaren personligen. Motivet till arbetsgivarens handlande kan t.ex. vara att
han gjort den bedömningen att det är lättare att säga upp någon på grund av
arbetsbrist än av personliga skäl. Härvid aktualiseras frågan om det rör sig om
fingerad arbetsbrist.       

4.4.1 Bevisbördefrågor

Om arbetstagaren påstår att en uppsägning i själva verket berott på person-liga
förhållanden, har denne bevisbördan för sitt påstående. Bevisbördan för att
arbetsbrist föreligger i enlighet med vad arbetsgivaren uppgett ligger däremot på
arbetsgivaren. I vanliga fall räcker det med att arbetsgivaren styrker att
förändringen är verklig och inte fingerad för att arbetsbrist skall anses föreligga.255

     Av AD 1976:26 följer emellertid att bevisprövningen får en särskild ka-raktär
om förändringen av verksamheten tar sikte på enstaka arbetstagare. Detta
beror på att domstolen i sådana fall anser det vara betydligt svårare att bedöma
arbetsgivarens företagsekonomiska kalkyler än när det är fråga om en omfattande
driftsinskränkning som drabbar många anställda. Ju sanno-likare det framstår att
en uppsägning orsakats av andra omständigheter än de som arbetsgivaren
uppgett, desto starkare krav bör det ställas på arbets-givaren att visa att
uppsägningen skulle ha företagits av företagsekonomiska skäl även om den
ovidkommande omständigheten inte hade förelegat. Inom ramen för denna
prövning kan det under särskilda omständigheter finnas an-ledning att granska de

                                                
253 Iseskog s. 17 ff.
254 Jfr prop. 1973:129 s. 123.
255 AD 1980:133.
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uppgivna företagsekonomiska skälen för åtgärden be-tydligt mera ingående än
vanligt. Kvarstår det i ett sådant fall ovisshet, bör denna gå ut över arbetsgivaren.
Ifall driftsinskränkningen tar sikte på en-staka arbetstagare kan det alltså bli fråga
om en bevisprövning i tre steg: först och främst måste domstolen ta ställning till om
den av arbetsgivaren redovisade bedömningen framstår som seriös och trovärdig,
främst med hänsyn till åtgärdens faktiska genomförande, därefter har domstolen
att be-döma ifall arbetstagaren åtminstone gjort det sannolikt att uppsägningen i
själva verket berott på personliga förhållanden och om detta anses vara fall-et kan
domstolen slutligen gå in och göra en närmare prövning av de
företagsekonomiska skäl som arbetsgivaren åberopat.256

     Av AD 1976:26 framgår vidare att de personliga omständigheter som kan
läggas till grund för arbetstagarens påstående om fingerad arbetsbrist måste ha
uppkommit före uppsägningstillfället för att framstå som sannolika. Domstolen
menade att det knappast torde vara förvånande att personliga motsättningar
mellan arbetsgivaren och arbetstagaren uppkommer efter arbetsgivarens beslut
om driftsinskränkning.

4.4.2 Om arbetsbrist anses föreligga spelar det i princip inte
någon roll att även personliga skäl kan ha legat bakom
uppsägningen

Det är härvid viktigt att notera att om arbetsbrist anses föreligga, det i prin-cip inte
spelar någon roll att arbetsgivaren även ansett uppsägningen lämplig på grund av
personliga förhållanden. Detta förhållande illustreras väl av fallet AD 2000:35, där
en arbetstagare den 30 mars 1999 blev föremål för en uppsägning på grund av
personliga skäl, vilken återtogs den 5 maj, för att sedan bli uppsagd under
åberopande av arbetsbrist den 4 juni samma år. Arbetsdomstolen kom fram till att
de personliga förhållanden som hade åberopats till stöd för den första
uppsägningen, i form av samarbetsproblem, dåliga arbetsprestationer,
arbetsvägran och överskridande av befogenheter, inte kunde anses styrka att
uppsägningen varit sakligt grundad. Till stöd för att den andra uppsägningen
berodde på arbetsbrist, uppgav arbetsgivaren att den uppsagdes arbetsuppgifter,
till följd av organisatoriska förändringar främst orsakad av ny teknik, sedan hösten
år 1997 successivt hade för-svunnit, för att vid uppsägningstillfället endast
motsvara en till två timmars arbete per vecka. Domstolen konstaterade härvid att
det faktum att arbets-givaren tidigare hade sagt upp arbetstagaren på grund av
personliga skäl, samt att frågan om arbetsbrist inte togs upp från arbetsgivarens
sida förrän vid förhandlingar i maj 1999, visserligen talade för att det rörde sig om
fin-gerad arbetsbrist. Emellertid fann man utredningen ge stöd för att arbetsbrist

                                                
256 Jfr Glavå, A.a, s. 378 f.
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verkligen var för handen och kunde inte heller finna att de organisatoriska
förändringar som hade vidtagits av företaget hade genomförts i syfte att säga upp
arbetstagaren. Arbetsbristuppsägningen ansågs sålunda sakligt grundad.
     Ett annat fall där det ifrågasattes om en uppsägning verkligen hade före-tagits
på grund av arbetsbrist är AD 1987:34, där uppsägningen drabbade en
arbetstagare som hade uppnått pensionsåldern. Som skäl till uppsägningen
uppgav arbetsgivaren att en övertalighetssituation hade uppkommit avseen-de de
arbetsuppgifter som den uppsagde varit sysselsatt med. Enligt bolagets
bemanningsplan skulle dessa arbetsuppgifter utföras av fyra personer och sedan
två långtidssjukskrivna hade återgått i tjänsten och bolaget under deras frånvaro
tillsvidareanställt en femte person, valde man att säga upp den äldre
arbetstagaren. Till saken hör att de arbetstagare som uppnått pensionsåldern inte
omfattas av turordningsreglerna257 och att man i lag-motiven förutsatt att
åldersaspekten hos sådana arbetstagare kan påverka domstolens saklig grund-
prövning.258 Den uppsagde arbetstagaren menade i första hand att det inte förelåg
någon arbetsbristsituation, och i andra hand att ifall arbetsbrist befanns föreligga,
arbetsgivaren hade skapat över-talighetssituationen i syfte att göra sig av med
honom och att det sålunda i själva verket rörde sig om en uppsägning på grund av
personliga skäl. Arbetsdomstolen kunde emellertid inte finna att arbetsbristen
skulle vara fingerad, bl.a. då den senast tillsvidareanställda arbetstagaren på egen
be-gäran hade gått över från tidsbegränsad anställning till en fast tjänst och att det
vid denna tidpunkt fortfarande var ovisst när de två långtidssjukskrivna
arbetstagarna skulle komma tillbaka i tjänst. Härvid ansågs det faktum att
arbetsgivaren eventuellt bedömde det som fördelaktigt att anställnings-
skyddslagens regler ledde till att just den 67-årige arbetstagaren kom att drabbas
av uppsägningen i den uppkomna arbetsbristsituationen sakna betydelse.
     Även av AD 1983:51, 1988:32, 1995:149, 2000:18 och 31 framgår att om
arbetsbrist anses ha varit för handen, det i princip inte spelar någon roll att även
personliga skäl kan ha legat bakom uppsägningen.
     Ett undantag från denna princip utgörs av AD 1977:215, där domstolen
visserligen godtog arbetsgivarens påstående om att arbetsbrist förelåg, men där
det faktum att turordningsreglerna hade tillämpats felaktigt inte ansågs kunna
tolkas på något annat sätt än att uppsägningarna i själva verket hade vidtagits på
grund av personliga skäl.259

                                                
257 Se 33§ LAS.
258 Se prop. 1981/82:71 s. 105.
259 Enligt Glavå tyder utgången i detta fall på att Arbetsdomstolen under de första åren efter anställ-
ningsskyddslagens ikraftträdande gav saklig grund-begreppet ett visst substantiellt innehåll i arbets-
bristfall. Se Glavå, A.a, s. 353.
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     Utgången i målet AD 1982:107 kan ses som ett undantag från Arbets-
domstolens schabloniserade saklig grund-prövning i arbetsbristfall.260 Fallet rörde
två arbetstagare som efter en längre tids anställning under tids-begränsade
förhållanden övergick till fast anställning, för att efter endast tre veckor som
tillsvidareanställda sägas upp på grund av arbetsbrist. Domstol-en konstaterade
inledningsvis att utredningen inte kunde anses lämna stöd för att uppsägningen i
själva verket hade sin grund i personliga för-hållanden. Efter en bedömning av
arbetsgivarens samlade handlande och situationen i övrigt kom domstolen sedan
fram till att uppsägningen måste underkännas såsom icke sakligt grundad, utan att
ens gå in på frågan ifall arbetsbrist förelegat eller inte.

                                                
260 Enligt Glavå skulle fallet kunna ses som den enda äkta saklig grund-prövning som domstolen före-
tagit vid uppsägning på grund av arbetsbrist. Se Glavå, A.a, s. 392 ff.
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5. Turordningsreglerna i
rättstillämpningen

5.1 Turordningskretsen

Av 22§ LAS följer att turordningen skall fastställas för varje driftsenhet för sig
och att om arbetsgivaren är eller brukar vara bunden av kollektivavtal, det inom
driftsenheten skall göras en särskild turordning för varje avtals-område. Om det
finns flera driftsenheter på samma ort kan en arbetstagar-organisation begära att
det inom organisationens avtalsområde fastställs en gemensam turordning för
samtliga driftsenheter på orten.

5.1.1 Driftsenhet

5.1.1.1 Huvudregeln: driftsenheten som ett geografiskt begrepp
Den redogörelse för begreppet driftsenhet som återfinns i förarbetena är ganska
knapphändig. Det anges att det i princip skall röra sig om en sådan del av ett
företag som är belägen inom en och samma byggnad eller inom ett och  samma
inhägnade  område, såsom  t.ex.  en  fabrik,  butik,   restaurang
o.s.v.261 Domstolen har i sin praxis tolkat dessa uttalanden som att lag-stiftaren
åsyftat ett driftsenhetsbegrepp av en närmast geografisk natur.
     Så ansågs t.ex. i AD 1988:32 ett enmanskontor beläget i arbetstagarens egen
bostad utgöra en självständig driftsenhet, trots att arbetet organiserades utifrån en
större driftsenhet på en annan ort. Domstolen hävdade härvid att begreppet
driftsenhet enligt förarbetena snarare var av en geografisk än teo-retisk karaktär,
och att det därför inte spelade någon roll att enmanskontoret organisatoriskt
tillhörde huvudkontoret, då den fasta utgångspunkten för arbetstagarens i många
hänseenden självständiga arbete varit enmans-kontoret. Även i AD 1988:100
kom en arbetstagare som arbetade utifrån sin egen bostad att anses tillhöra en
egen driftsenhet, trots att dennes arbete var organisatoriskt underordnat
huvudkontoret i en annan ort. Trots att för-arbetena inte ger någon ledning för hur
driftsenhetsbegreppet skall tolkas vid distansarbete, ansåg sig domstolen inte

                                                
261 Prop. 1973:129 s. 260.
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behörig att här gå ifrån det geo-grafiska synsättet.262 Av AD 1993:99 framgår att
en arbetsplats inte behöver vara av en viss storlek eller ha en utbyggd
administration för att betraktas som en driftsenhet i anställningsskyddslagens
mening. Det geografiska syn-sättet leder även till att en arbetstagare som på ett
stadigvarande sätt “lånats ut” från en arbetsplats till en annan, i
turordningssammanhang skall anses tillhöra den driftsenhet där han faktiskt
arbetat.263

     I flera fall har domstolen konstaterat att en driftsenhet i princip inte kan sträcka
sig över flera orter.264 Så konstaterade man t.ex. i AD 1988:100 att det inte
kunde vara fråga om samma driftsenhet om man med ett naturligt betraktelsesätt
kunde säga att arbetsgivarens verksamhet var förlagd till olika orter och att de
enskilda arbetstagarna helt eller åtminstone till viss del hade sin arbetsplats förlagd
till någon av orterna. Ifall en sådan ordning upp-levdes som orättvis och olämplig
av arbetstagarna, var man i princip hän-visade till att söka lösa frågan
avtalsvägen.265

5.1.1.2 Undantagsregeln: driftsenheten som ett organisatoriskt
begrepp
För att ersätta det geografiskt bestämda driftsenhetsbegreppet med ett orga-
nisatoriskt synsätt, är parterna alltså i princip hänvisade till att lösa frågan i
kollektivavtal.
     Fr.o.m. den 1 januari 2001 har emellertid det geografiska synsättet modi-
fierats när det gäller arbetstagare som har sin arbetsplats i sin bostad. I dessa fall
skall de organisatoriska faktorerna stå i förgrunden för indelningen i driftsenheter:
ifall arbetstagaren kan ses som organisatoriskt underordnad en annan driftsenhet
skall han/hon anses tillhöra den överordnade driftsenhet-en. Om arbetstagaren
däremot framstår som organisatoriskt självständig skall denne anses tillhöra en
egen driftsenhet. Enligt lagförarbetena har man härvid att undersöka varifrån
arbetsledningen utövats och till vilken enhet arbetstagaren rapporterat. Det måste
dock krävas en viss intensitet i kontakt-erna mellan enmanskontoret och
huvudarbetsplatsen för att dessa skall an-ses utgöra en gemensam driftsenhet.266

Enligt distansarbetsutredningen fick den närmare utformningen av kriterierna för

                                                
262 Idag skulle utgången i de båda målen förmodligen ha blivit en annan, då man numera i princip har att
tillämpa ett organisatoriskt synsätt på indelningen i driftsenheter vid distansarbete i en arbetstagares
bostad. Se kap. 3.6.2 ovan samt kap. 5.1.1.2 nedan.
263 Se t.ex. AD 1983:33.
264 Denna princip stämmer väl överens med de anvisningar som ges i förarbetena (se prop. 1973:129 s.
157) och  kan även anses följa av regeln om rätten för en arbetstagarorganisation att begära gemensam
turordning för samtliga driftsenheter på orten.
265 Se även AD 1993:99 och 1996:56.
266 Prop. 1999/2000:86 s. 133. Se även SOU 1998:115 s. 100 f. och kap. 3.6.2 ovan.
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gränsdragningen överlämnas åt rättstillämpningen.267 Frågan om driftsenhetens
bestämmande vid distans-arbete i hemmet har emellertid fortfarande inte
behandlats av Arbets-domstolen.
     Ett annat fall där man torde få göra avsteg från det geografiska synsättet, är
enligt doktrinen när en arbetstagare ofta befinner sig på resande fot, så-som t.ex.
är fallet med handelsresande och resemontörer.268 I sådana fall bör det enligt
Iseskog vara naturligt att utgå från att driftsenheten utgörs av den fysiska plats från
vilken arbetstagaren utgår i sitt arbete, d.v.s. den plats där arbetstagaren är
stationerad. Om en sådan plats inte kan lokaliseras, bör driftsenheten utgöras av
den arbetsplats varifrån den anställdes arbete admi-nistreras.269

5.1.2 Avtalsområde

Om arbetsgivaren är eller brukar vara bunden av kollektivavtal skall en sär-skild
turordning fastställas för varje avtalsområde inom driftsenheten. Här-vid är det
oväsentligt ifall en arbetstagare tillhör den avtalsslutande organi-sationen eller inte.
Det avgörande är istället ifall han utför sådana arbets-uppgifter som avses med
avtalet.270

     Enligt förarbetena skulle indelningen i olika avtalsområden normalt leda till att
arbetare och tjänstemän kom att tillhöra olika turordningskretsar. Ifall
arbetsgivaren endast var bunden av kollektivavtal i förhållande till arbetarna och
inte till tjänstemännen, skulle arbetstagarna ändå anses tillhöra skilda
avtalsområden.271

     I AD 1989:47 sades en restaurangchef upp på grund av arbetsbrist. På
arbetsplatsen gällde endast ett kollektivavtal som inte var tillämpligt på
arbetstagare med chefsställning. Trots att arbetstagaren innehade den längsta
anställningstiden i företaget, samt förmodligen hade tillräckliga kva-lifikationer för
övriga arbetsuppgifter, kom denne att anses tillhöra en egen turordningskrets. I
domskälen hävdade domstolen att regeln om att tur-ordningen skall fastställas för
varje avtalsområde, närmast verkade ta sikte på den situationen att arbetsgivaren
var bunden av flera kollektivavtal. Det skulle därför kunna ifrågasättas om
bestämmelsen var tillämplig även i det fallet att arbetsgivaren endast var bunden
av ett kollektivavtal och att någon enstaka arbetstagare föll utanför avtalets
tillämpningsområde. Domstolen fann emellertid inte någon anledning att

                                                
267 SOU 1998:115 s. 100 f.
268 Jfr de uttalanden som gjordes av1992 års arbetsrättskommitté om att ett organisatoriskt eller admi-
nistrativt synsätt inte torde kunna undvikas avseende denna typ av arbetstagare, SOU 1993:32 s. 495.
269 Iseskog, A.a, s. 39.
270 B. Bylund m.fl. Anställningsskyddlagen, Stockholm 1997, s. 220, Calleman, A.a, s. 97, som härvid
hänvisar till 2§ 6 st. LAS.
271 Prop. 1973:129 s. 260 f.
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särbehandla den senare situationen, då de skillnader i arbetsuppgifter som förelåg
mellan olika avtalsområden i lika hög grad ansågs föreligga mellan dem som
omfattades av ett kollektiv-avtal och dem som föll utanför avtalets
tillämpningsområde.
     Ifall det på en arbetsplats helt saknas kollektivavtal, bör man enligt bl.a.
Bylund och Iseskog placera samtliga anställda inom samma turordnings-krets.272

5.1.3 Gemensam turordning för samtliga driftsenheter på
orten

Rätten att begära gemensam turordning för samtliga driftsenheter på orten
tillkommer endast sådana arbetstagarorganisationer till vilka arbetsgivaren är, eller
brukar vara, bunden av kollektivavtal. Sammanslagningen måste avse samtliga
driftsenheter inom orten och kan alltså inte endast ta sikte på en del av dem.
Vidare gäller sammanslagningen endast de arbetstagare som arbetar med sådana
uppgifter som omfattas av kollektivavtalet.
     I förarbetena lämnas det inga anvisningar för hur begreppet samma ort skall
tolkas, utan frågan har överlämnats åt rättstillämpningen.
     I AD 1984:4 hade domstolen att bedöma ifall två mindre samhällen på
glesbygden, Mjällom och Nordingrå i Kramfors kommun, vid tillämpningen av
tilläggsregeln skulle betraktas som en eller två orter. Domstolen konstan-terade
härvid att det faktum att lagstiftaren utgått från att turordningskretsen enligt
huvudregeln skall motsvaras av varje enskild driftsenhet och att re-geln om
gemensam turordning för samtliga driftsenheter på orten tilldelats karaktären av
tilläggsregel, talade för att ortsbegreppet skulle tolkas restrik-tivt. Avgörande för
bedömningen av ortsbegreppet skulle i princip vara hur begreppet uppfattades
enligt ett allmänt språkbruk. Vid bedömningen av om Mjällom och Nordingrå
skulle betraktas som en ort eller två skilda orter, be-aktade domstolen sådana
förhållanden som att platserna enligt en topo-grafisk karta framstod som skilda
befolkningskoncentrationer belägna på ca 12-13 kilometers avstånd, att området
mellan platserna huvudsakligen upp-togs av skog och obebyggd mark, att det
mellan platserna förelåg bristfälliga kommunikationer och att förflyttningar inom
området huvudsakligen skedde med bil, samt att områdena i olika officiella
publikationer, såsom t.ex. Svensk Ortförteckning, framställdes som två skilda
orter. Dessa omständig-heter ansågs sammantagna ge stöd för att Mjällom och
Nordingrå enligt ett normalt språkbruk måste betraktas som skilda orter och

                                                
272 Se Bylund m.fl, A.a, s. 220 och Iseskog, A.a, s. 42. Lunning är däremot av den uppfattningen att
man även i dessa fall bör dela upp arbetstagarna i arbetare och tjänstemän, se L. Lunning
Anställningsskydd. Kommentar till anställningsskyddslagen, Stockholm 1989, s. 364.
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därmed inte kunde slås ihop till en gemensam turordningskrets enligt 22§ 2 st. 3
p.
     I AD 1984:59 menade arbetstagarsidan att två driftsenheter i Kiruna re-
spektive Svappavaara borde omfattas av en gemensam turordning på grund av de
starka organisatoriska samband som förelåg mellan enheterna. Dom-stolen
underkände emellertid detta resonemang och konstanterade att orts-begreppet
hade en allmängiltig karaktär, som varken kunde påverkas av företagets art eller
organisatoriska förhållanden. Ifall anställningsskyddslag-ens turordningsregler inte
ansågs lämpliga med hänsyn till företagets eller branschens speciella förhållanden,
stod det parterna fritt att i kollektivavtal fastställa andra kriterier. Avgörande för
bedömningen blev istället att Kiruna och Svappavaara framstod som två helt
skilda befolknings- och bebyggelsekoncentrationer, med ett inbördes avstånd av
ca 46 kilometer och med i huvudsak ödemark emellan.
     I AD 1993:99 gällde frågan om hur tilläggsregeln skulle tillämpas av-seende
olika driftsenheter belägna inom Stockholms län. Domstolen kon-staterade
inledningsvis att det mellan stora delar  av Stockholms län förelåg en sådan
sammanhängande befolkning och bebyggelse, att hela eller stora delar av länet vid
en tillämpning av de kriterier som fastställdes i AD 1984:4 och 59 skulle betraktas
som en ort. Att med stöd av dessa principer betrakta hela länet som en ort ansågs
emellertid leda alltför långt, då det mellan vissa av länets kommuner förelåg så
stora avstånd att det enligt ett allmänt språkbruk inte kunde anses befogat att tala
om en och samma ort. Det måste även ifrågasättas ifall en ort överhuvudtaget
kunde sträcka sig över flera kommuner. Därför fann domstolen det befogat att
avseende stor-stadsområden införa ytterligare en avgränsning av ortsbegreppet.
Den enkla-ste lösningen ansågs härvid vara att sätta gränsen vid
kommunindelningen. Inom storstadsområden skall alltså ortsbegreppet, i likhet
med övriga områ-den, styras av huruvida det inom ett område föreligger en
sammanhängande befolknings- och bebyggelsestruktur, men maximalt motsvaras
av en kommun.
     Den gräns som anställningsskyddslagen sätter upp för turordningskrets-ens
storlek motsvarar  alltså i princip en ort. Med hänsyn till turordnings-reglernas
dispositiva karaktär finns det emellertid ingenting som hindrar att parterna i
kollektivavtal fastställer andra kriterier för turordningskretsens indelning.

5.2 Turordning efter anställningstid

Sedan turordningskretsen väl har fastställts, skall arbetstagarna enligt 22§ 3 st.
LAS i princip rangordnas efter sin sammanlagda anställningstid hos arbetsgivaren,
varvid längre anställningstid ger företräde framför kortare anställningstid. Denna
princip om turordning efter anställningstid går ofta under benämningen “sist in
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först ut” eller “senioritetsprincipen”. Vid lika anställningstid blir istället åldern
utslagsgivande, varvid äldre arbetstagare ges företräde framför yngre.

5.2.1 Regler för beräkningen av anställningstiden

Beräkningen av anställningstiden skall i princip ta sikte på varje dag som det
förelegat ett anställningsförhållande mellan arbetstagaren och arbets-givaren. Att
beräkningen avser varje anställningsdag och inte det antal dagar som
arbetstagaren verkligen arbetat, innebär att arbetstagaren även får tillgodoräkna
sig sådan tid då denne varit föräldraledig, studieledig, tjänst-ledig, sjuk,
permitterad eller deltagit i strejk. Beräkningen skall ta sikte på arbetstagarens
sammanlagda anställningstid hos arbetsgivaren, varvid det saknar betydelse
om det rört sig om heltids- eller deltidsarbete, om an-ställningen gällt tillsvidare
eller under tidsbegränsade former eller vilken driftsenhet, ort, befattning eller
avtalsområde det varit fråga om. Även beredskapsarbete, praktikarbete, arbete i
ungdomslag och annat arbete som regleras utanför LAS får tas med i
beräkningen.273 Det spelar inte heller någon roll att det förelegat uppehåll i
anställningen.274

     I 3§ LAS finns det vissa specialregler för anställningstidens beräknande. Här
finner man numera den bonusregel som ger en arbetstagare rätt att till-godoräkna
sig en extra anställningsmånad för varje anställningsmånad denne påbörjat hos
arbetsgivaren efter att ha fyllt 45 år. Arbetstagaren kan maximalt tillgodoräkna sig
60 sådana extra anställningsmånader (3§ 2 st.).
     Vidare äger arbetstagaren rätt att i två situationer tillgodoräkna sig
anställningstid hos en tidigare arbetsgivare. Det första fallet avser den situa-tionen
att en arbetstagare byter arbetsgivare inom samma koncern (3§ 1 st. 1 p.).
Regeln förutsätter att det vid tidpunkten för arbetstagarens övergång från den ena
arbetsgivaren till den andra föreligger ett koncernförhållande och att övergången
mellan företagen sker direkt, utan mellanliggande uppe-håll eller anställning hos en
annan arbetsgivare.275 Det andra fallet tar sikte på sådana företagsövergångar
som omfattas av 6b§ (3§ 1 st. 2 p.).276

     Enligt Calleman är reglerna i 3§ semidispositiva, även om detta inte direkt
framgår av 2§ 3 st.277

                                                
273 Prop. 1973:129 s. 259, prop. 1981/1982:71 s. 117, Bylund m.fl, A.a,. s. 43, Calleman, A.a, s. 115,
Iseskog, A.a, s. 48.
274 Iseskog, A.a, s. 48, Calleman, A.a, s. 115. För en redogörelse för hur anställningstiden skall
beräknas vid intermittent arbete, se Iseskog, A.a, s. 48 f.
275 Bylund m.fl, A.a, s. 44 f,.Iseskog, A.a, s. 49 f, Lunning, A.a, s. 73.
276 För en utförligare redogörelse av reglerna i 3§ 1 st. LAS, se Bylund m.fl, A.a, s. 44 ff, Calleman,
A.a, s. 115 f, Iseskog, A.a, s. 49 ff, Lunning, A.a, s. 73.
277 Se Calleman, A.a, s. 116.
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5.2.2 Regler om undantag från senioritetsprincipen för vissa
typer av arbetstagare

De arbetstagarkategorier som enligt 1§ LAS undantas från lagens tillämp-
ningsområde omfattas naturligtvis inte heller av turordningsreglerna. Detta innebär
t.ex. att en arbetsgivare kan behålla arbetstagare som tillhör hans familj, även om
de skulle ha kortare anställningstid än andra arbetstagare.278 Vidare äger sådana
arbetstagare som uppnått pensionsåldern enligt 33§ 3 st. LAS inte företrädesrätt
till fortsatt arbete i kraft av reglerna om turordning, utan kommer alltså i en
arbetsbristsituation att sägas upp före övriga arbets-tagare, utan hänsyn till
anställningstid eller ålder.
     Under särskilda omständigheter kan undantag från principen om tur-ordning
efter anställningstidens längd även göras för arbetstagare med nedsatt
arbetsförmåga, fackliga förtroendemän och, i företag med mindre än tio anställda,
arbetstagare som är av särskild betydelse för verksamheten.
     Regeln om undantag för arbetstagare med nedsatt arbetsförmåga åter-finns
i 23§ LAS, som föreskriver att sådana arbetstagare som har nedsatt
arbetsförmåga och som på grund därav beretts särskild sysselsättning hos
arbetsgivaren, skall ges företräde till fortsatt arbete oberoende av
turordningsreglerna, om detta kan ske utan allvarliga olägenheter.279

     Enligt 8§ förtroendemannalagen skall en facklig förtroendeman, oberoende
av reglerna i 22§ LAS, vid arbetsbrist ges företräde till fortsatt arbete, om detta
är av särskild betydelse för den fackliga verksamheten på arbetsplatsen. Om
förtroendemannen endast genom en omplacering kan beredas fortsatt arbete hos
arbetsgivaren, krävs det att denne har tillräckliga kvalifikationer för det nya
arbetet.280

     Vidare äger arbetsgivare med mindre än tio anställda sedan den 1 januari
2001 rätt att enligt 22§ 2 st. LAS undanta två arbetstagare, som enligt
arbetsgivarens bedömning är av särskild betydelse för den fortsatta verk-
samheten, från turordningen.281

5.3 Omplacering och kravet på tillräckliga
kvalifikationer

                                                
278 Bylund m.fl, A.a, s. 228.
279 För en utförlig redogörelse av denna undantagsregel, se Calleman, A.a, s. 295 ff.
280 För en utförlig redogörelse av undantagsregeln i 8§ FML, se Calleman, A.a, s. 305 ff.
281 Se kap. 3.6.1 ovan.
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Ifall en driftsinskränkning medför att en företrädesberättigad arbetstagare inte kan
behålla sina gamla arbetsuppgifter, är arbetsgivaren i princip skyl-dig att söka
omplacera arbetstagaren till ett annat arbete inom turordnings-kretsen. För att
arbetstagaren skall ha rätt till omplacering krävs det emeller-                     tid
enligt 22§ 4 st. 4 p. LAS att denne har tillräckliga kvalifikationer för det fortsatta
arbetet. I förarbetena motiveras denna regel med att det är uppen-bart att
turordningsreglerna inte får ge det resultatet att en arbetstagare skall ha
företrädesrätt till ett arbete som han/hon inte kan sköta.282 Regeln bygger på en
avvägning mellan arbetsgivarens intresse av största lämplighet och effektivitet och
den först anställde arbetstagarens behov av trygghet i anställningen283, och har i
rättspraxis betecknats som “det viktiga undantaget” från principen om turordning
efter anställningstid och ålder.284

     Även vid omplaceringar enligt 7§ 2 st och företrädesrätt till åter-anställning
enligt 25§ LAS skall arbetstagaren ha tillräckliga kvalifikationer för fortsatt
arbete.285 I princip skall turordningsreglernas krav på kvalifika-tioner ha samma
innebörd som enligt dessa bestämmelser.286

     Om arbetsgivaren hävdar att en arbetstagare inte har tillräckliga kvalifi-
kationer för en arbetsuppgift, anses denne ha bevisbördan för riktigheten av sitt
påstående.287

5.3.1 Omplaceringsbegreppet

En förutsättning för att bedömningen av arbetstagarens kvalifikationer över-
huvudtaget skall bli aktuell är alltså att det rör sig om en omplacerings-situation.
Vad som i detta sammanhang närmare avses med begreppet om-placering har
inte preciserats i förarbetena till anställningsskyddslagen, men har behandlats i
rättspraxis och doktrin.
     Den typiska omplaceringssituationen uppstår då arbetsgivaren be-stämmer att
vissa arbetsuppgifter skall försvinna i samband med en rationa-lisering.
Arbetsgivaren kan t.ex. besluta att en viss del av verksamheten skall läggas ned
eller välja att fördela arbetstagarens arbetsuppgifter på andra befattningshavare. I
en sådan situation är det tydligt att arbetstagaren måste omplaceras för att kunna
behålla sin anställning.288

                                                
282 Prop. 1973:129 s. 159.
283 Se AD 1983:51.
284 Se AD 1984:144.
285 När det gäller 7§ 2 st, framgår inte detta krav direkt i lagtexten men väl i förarbetena, se prop.
1973:129 s. 121.
286 Se bl.a. prop. 1973:129 s. 165 och AD 1996:5.
287 Se t.ex. AD 1978:84, 1983:51, 1995:59, 1996:140 och 1998:94.
288 Calleman, A.a, s. 131.
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     Emellertid kan en omplaceringssituation i turordningsreglernas mening även
vara för handen då arbetstagarens arbetsuppgifter endast delvis får ett nytt
innehåll. I sådana fall är det svårare att bedöma ifall en förändring skall anses så
långtgående att man kan tala om en omplacering eller inte.
     Arbetsdomstolen har i sin praxis bl.a. fått ta ställning till om tekniska
förändringar i form av ändrade arbetsredskap eller ny apparatur skall anses
innebära att det rör sig om en omplacering. Domstolen har härvid undvikit att
lämna några allmänna riktlinjer för hur bedömningen skall ske, men ver-kar ha lagt
stor vikt vid inlärningstiden avseende den nya tekniken.289  I AD 1991:136 blev
en ekonomiadministratör, efter att ha återkommit i tjänsten efter ca sex månaders
sjukskrivning, uppsagd under åberopande av arbets-brist. Då dennes
arbetsuppgifter under sjukskrivningstiden hade datoriserats, menade arbetsgivaren
att arbetsuppgifterna hade genomgått en sådan för-ändring att man inte längre
kunde tala om samma tjänst och att sålunda en omplaceringssituation var för
handen. Arbetsdomstolen fann emellertid inte att arbetsuppgifterna hade ändrats
på ett sådant sätt att man kunde tala om en omplacering. Förmodligen grundade
domstolen denna bedömning på det faktum att inlärningstiden avseende det nya
systemet endast uppgick till ett par dagar. I ett annat fall, AD 1994:4, rörde det
sig om en NC-operatör som efter att ha återgått i tjänsten efter två års
tjänstledighet för studier blev upp-sagd på grund av arbetsbrist. Under dennes
frånvarotid hade arbetsgivaren låtit införa ett CAD/CAM-system och
tillsvidareanställt en annan arbets-tagare i dennes ställe. Domstolen kom i detta
fallet fram till att det rörde sig om en så viktig förändring av arbetsuppgifterna att
det förelegat en sådan situation som var “att jämställa med omplacering”.
Upplärningstiden avseende CAD/CAM-systemet beräknades härvid uppgå till en
längre tid.
     Innehållet i arbetsuppgifterna kan även förändras genom att någon ensam får
ansvaret för dem. I AD 1978:84 var det ostridigt mellan parterna att den
omständigheten att ett arbete som tidigare hade utförts av två arbetstagare efter
en omorganisation endast skulle utföras av en av dem skulle betraktas som en
omplaceringssituation och frågan kom aldrig till domstolens pröv-ning. I AD
1993:104 ansåg domstolen emellertid inte att den omständighet-en att ett arbete
som ritare efter en rationalisering endast skulle utföras av en ritare, innebar en
sådan förändring av arbetsuppgiften att en om-placeringssituation skulle anses
föreligga.290

     Av fallet AD 1991:66 framgår att arbetsgivarens omplaceringsskyldighet även
tar sikte på lägre befattningar med sämre anställningsförmåner än den befattning
som arbetstagaren innehar vid uppsägningstillfället. Enligt Arbetsdomstolen var det

                                                
289 Calleman, A.a, s. 133.
290 För en utförligare redogörelse av domstolens praxis avseende omplaceringsbegreppet då arbets-
uppgifterna delvis förändrats, se Calleman, A.a, s. 131 ff.
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fel av arbetsgivaren att i fallet utgå från att en arbetstagare skulle avvisa ett
erbjudande om en lägre tjänst, då det inte kunde uteslutas att arbetstagaren
framför arbetslöshet för en kortare eller längre tid skulle ha föredragit en lägre
befattning inom arbetsgivarens verk-samhet.
     Trots att kravet på tillräckliga kvalifikationer enligt lagtexten alltså endast kan
bli aktuellt i en omplaceringssituation, gjorde Arbetsdomstolen i AD 1995:2 vissa
uttalanden om att en prövning av arbetstagarens kvalifika-tioner undantagsvis
även kunde bli aktuell när det inte rörde sig om en om-placering: “det är inte
heller uteslutet att, i de fall det fortsatta arbetet skulle innefatta samma
eller väsentligen samma uppgifter som de arbets-tagaren sysslade med vid
uppsägningen, en prövning av arbetstagarens personliga förhållanden kan
leda till att denne inte anses ha tillräckliga kvalifikationer för fortsatt
anställning. Har arbetstagaren sagts upp på grund av arbetsbrist, torde
dock – när det är fråga om fortsatt arbete av samma eller i allt väsentligt
samma slag som denne utfört hos arbetsgivaren – arbetstagaren normalt
anses ha tillräckliga kvalifikationer för det fortsatta arbetet, om
arbetsgivaren inte haft saklig grund för att säga upp honom av s.k.
personliga skäl.”291

5.3.2 Begränsningar i arbetsgivarens rätt att ställa krav på
kvalifikationer för omplacering

I princip är det upp till arbetsgivaren att avgöra vilka kvalifikationer som skall
krävas för omplacering till en viss befattning.292 Denna rätt är emeller-tid
begränsad på olika sätt. För det första råder det vissa begränsningar i
arbetsgivarens rätt att avgöra vad som över huvud taget skall få inrymmas i
begreppet kvalifikation. Den andra begränsningen består i att arbetsgivaren bland
de arbetstagare som har tillräckliga kvalifikationer måste välja den ar-betstagare
som har längst anställningstid och inte den arbetstagare som har de bästa
kvalifikationerna. Dessutom bör arbetstagaren normalt ha rätt till en viss
upplärningstid avseende de nya arbetsuppgifterna.

5.3.2.1 Begreppet kvalifikation
En allmän förutsättning för att arbetsgivaren skall ha rätt att ställa krav på en viss
kvalifikation för ett visst arbete, är att kvalifikationen har betydelse för
arbetstagarens förmåga att utföra arbetet i fråga. Detta framgår bl.a. av AD
1988:160, där domstolen underkände ett av arbetsgivaren uppställt krav på

                                                
291 Glavå s. 531 ff, Calleman s. 135.
292 Se t.ex. AD 1996:54.
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fullgjord militärtjänst för en anställning som processoperatör. Arbets-givarens
intresse av att verksamheten kort tid efter anställningstillfället inte skulle störas av
en längre tids ledighet för militärtjänst ansågs härvid vara något annat än kravet att
arbetstagaren skulle vara kompetent att utföra arbetsuppgifterna. Kravet på att
kvalifikationen måste ha betydelse för arbetstagarens förmåga att utföra arbetet i
fråga, torde även innebära att arbetsgivaren inte heller får lägga antaganden om
annan framtida ledighet eller en arbetstagares fackliga tillhörighet eller verksamhet
respektive avsaknad av organisationstillhörighet till grund för bedömningen av en
arbetstagares kvalifikationer.293 Vidare är det inte benämningen eller
kategoriseringen av arbetsuppgifterna som räknas, utan deras faktiska innehåll.294

     En annan allmän begränsning av arbetsgivarens rätt att ställa krav på
kvalifikationer, är att kraven inte får strida mot anti-diskriminerings-lagstiftning.295

Kvalifikationskraven får enligt allmänna arbetsrättsliga grundsatser inte heller ha
uppställts i syfte att kringgå bestämmelser i lag eller avtal eller på annat sätt strida
mot god sed på arbetsmarknaden. Arbetsdomstolen har emellertid hitintills aldrig
gjort den bedömningen att ett av en arbetsgivare tillämpat kvalifikationskrav skulle
utgöra försök till kringgående av anställningsskyddslagens bestämmelser eller
dylikt, och det är oklart vad som närmare menas med denna princip.296

5.3.2.2 Begreppet tillräcklig
Kravet på att arbetstagaren skall ha tillräckliga kvalifikationer för det fort-satta
arbetet, har i rättspraxis uttryckts som att “arbetstagaren måste upp-fylla ett
slags miniminivå i fråga om de allmänna kvalifikationer, framför-allt då
utbildning och erfarenhet, som befattningen ställer”.297 Arbets-domstolen har
flera gånger konstanterat, att kravet på tillräckliga kvalifi-kationer innebär att
arbetsgivaren bland de arbetstagare som uppfyller minimikraven för ett arbete,
inte har rätt att välja den arbetstagare som har de bästa kvalifikationerna, utan är
skyldig att omplacera den arbetstagare som har längst anställningstid.298

Arbetsgivaren måste alltså ibland tåla en viss kvalitetssänkning i verksamheten för
att bereda den arbetstagare som har längst anställningstid fortsatt arbete.299

     Enligt förarbetena får kravet på kvalifikationer inte ges en vidare inne-börd än
att arbetstagaren skall ha “de allmänna kvalifikationer som normalt ställs på
den som söker det arbete det är fråga om”.300 Arbetsgivaren får alltså i en

                                                
293 Calleman, A.a, s. 140, 142 och 167.
294 Se Calleman, A.a, s. 142, som härvid hänvisar till AD 1986:46 och 1986:55.
295 Se närmare härom Calleman, A.a, s. 138 f.
296 Calleman, A.a, s. 143. Frågan kom till prövning i AD 1996:54, där domstolen kom fram till att det
inte hade rört sig om ett försök till kringgående av anställningsskyddslagens bestämmelser.
297 AD 1984:144.
298 Se t.ex. AD 1983:51, 1984:82, 1986:46, 1993:104 och 1998:50.
299 Jfr formuleringarna i AD 1984:82 och 1994:1.
300 Prop. 1973:129 s. 159 och 260.
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omplaceringssituation inte ställa andra eller strängare kvalifika-tionskrav för en
viss arbetsuppgift än vid en nyanställning.301 I vissa fall, som t.ex. då det är fråga
om omplacering till nyinrättade chefsbefattningar med förhållandevis
specialiserade arbetsuppgifter, kan det te sig som mindre ändamålsenligt att
tillämpa en bedömningsgrund som utgår från de kvalifikationskrav som
arbetsgivaren brukar ställa i samband med ny-anställningar. Härvid kan man
istället utgå från grundsatsen att “arbets-givaren inte till förfång för en
företrädesberättigad arbetstagare kan åberopa kvalifikationskrav som
framstår som obefogade eller överdrivna”,  varvid en jämförelse kan göras
med de kvalifikationskrav som normalt tillämpas för likartade befattningar på
arbetsmarknaden.302

     Omständigheter som anses tyda på att en arbetstagare har tillräckliga
kvalifikationer för ett arbete, är att arbetstagaren tidigare har utfört samma
arbetsuppgifter på ett godtagbart sätt303, eller att denne tidigare blivit er-bjuden
samma arbete. I AD 1984:82304 menade arbetsgivaren t.ex. att ett antal
nyutbildade tandläkare inte hade tillräckliga kvalifikationer för tjänst-göring som
assistenttandläkare, då de saknade tillräcklig erfarenhet av yrket.
Arbetsdomstolen kunde emellertid inte finna någon anledning att närmare pröva
arbetstagarnas kompetens, då arbetsgivaren genom att tidigare ha er-bjudit dem
de arbetsuppgifter det var frågan om, visat att han funnit dem tillräckligt
kompetenta. Bedömningen av arbetstagarens kvalifikationer tar emellertid sikte på
de kvalifikationskrav som gäller vid den tidpunkt då frågan om omplacering rent
faktiskt blir aktuell305, varför tidsaspekten och ändrade förhållanden kan medföra
att tidigare utfört eller erbjudet arbete tillmäts mindre betydelse. I AD 1996:94
befanns t.ex. en arbetstagare som tidigare arbetat som utbildare inom
fordonsteknik inte uppfylla de högre kvalifikationskrav som uppställdes för
arbetet efter en bolagisering av myn-digheten. I AD 1998:94 ställdes frågan om
två fotografer, med viss er-farenhet av arbete som skrivande journalister, skulle
anses ha tillräckliga kvalifikationer för ett arbete som allmänreporter. Då
arbetsgivaren kunde bevisa att senare års rationaliseringar inneburit ökade krav
på kvalifika-tioner för skrivande journalister, konstaterade domstolen att
fotograferna inte uppfyllde de krav på allmänna kvalifikationer som arbetsgivaren
med fog kunde uppställa vid nyanställning av allmänreportrar.306

                                                
301 Se t.ex. AD 1992:62.
302 Se AD 1986:58.
303 Se t.ex. AD 1978:162.
304 Fallet rörde tillämpningen av 7§ 2 st. LAS.
305 AD 1998:94.
306 Se även AD 1994:1, där en arbetstagare som fem år tillbaka i tiden hade arbetat som import- och
exportspeditör fortfarande ansågs ha tillräckliga kvalifikationer för yrket, trots bolagets invändningar
om att yrket under de senare åren hade genomgått stora förändringar och att bolaget hade karaktären av
ett kunskapsföretag.
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     En annan metod som kan tillämpas vid bedömningen av om en arbets-tagares
kvalifikationer skall anses tillräckliga eller inte, är att göra en jäm-förelse med
kvalifikationerna hos de arbetstagare som redan utför arbets-uppgifterna i fråga. I
princip kan arbetsgivaren inte ställa högre krav på kvalifikationer hos den
arbetstagare som skall omplaceras än på redan an-ställda med samma
arbetsuppgifter.307 I AD 1984:144 hävdade t.ex. en arbetsgivare att en
arbetstagare inte uppfyllde de strängare krav på ut-bildning som arbetsgivaren till
följd av senare tids omorganiseringar uppgav sig tillämpa på dem som
nyanställdes för en viss typ av svarvningsarbete. Domstolen konstaterade
emellertid att flera av de arbetstagare som utförde arbetsuppgifterna i fråga inte
uppfyllde de påstådda nya kraven för arbetet och fann det inte heller bevisat att
arbetsgivaren hade tillämpat dessa nya kvalifikationskrav i praktiken vid
nyanställningar. Denna jämförelse med övriga arbetstagares kvalifikationer ledde
till att den uppsagde arbetstagaren ansågs ha tillräckliga kvalifikationer för arbetet.
I ett annat fall, AD 1996:42, gjorde arbetsgivaren gällande att fyra arbetstagare
saknade till-räckliga kvalifikationer för arbete som redigerare, då de saknade
formell utbildning för arbetet. Utredningen visade emellertid att merparten av
redigerarna på tidningen saknade  formell utbildning, varför domstolen valde att
lämna invändningen om bris-tande formell kompetens utan av-seende.
Domstolens bedömningar i dessa fall visar att begreppet tillräckliga kvalifikationer
inte tar sikte på de av arbetsgivaren önskade kvalifikationer-na, utan de av
arbetsgivaren faktiskt tillämpade kvalifikationerna.308

     I ett annat fall, AD 1976:77, gjorde domstolen emellertid den be-dömningen
att ett av arbetsgivaren uppställt krav på utbildning för en tjänst som
socialassistent var befogat, trots att flera av de redan anställda social-assistenterna
saknade sådan utbildning. Hänsyn togs härvid till att de andra arbetstagarna hade
anställts under en tid då det var svårt att rekrytera väl-utbildad personal. Det
faktum att den centrala socialnämnden i kommunen på senare år konsekvent ställt
krav på formell utbildning för tjänsten, torde ha medverkat till att fallet fick denna
utgång.309

     Jämförelsen kan även ta sikte på kvalifikationerna hos den arbetstagare som
erhållit den tjänst som den uppsagde anses ha saknat tillräckliga kvali-fikationer
för. Arbetsgivaren måste härvid vara konsekvent och tillämpa samma
kvalifikationskrav i förhållande till båda arbetstagarna: om inte heller den
arbetstagare som erhållit tjänsten uppfyller kvalifikationskraven kan ett
turordningsbrott vara för handen.310

                                                
307 Calleman, A.a, s. 146.
308 Jfr Iseskog, A.a, s.43 f.
309 Jfr Calleman, A.a, s. 147.
310 Se t.ex. AD 1992:62, som rörde tillämpningen av 25§ LAS.
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5.3.2.3 Rätt till viss upplärningstid
Vid bedömningen av om en arbetstagare skall anses ha tillräckliga kvalifi-kationer,
bör det enligt förarbetena inte krävas att denne fullständigt be-härskar de nya
arbetsuppgifterna redan från början utan endast att han har möjlighet att inom
rimlig tid lära sig dem.311 En viss kortare inlärningstid torde ofta accepteras.312 I
AD 1983:51 uttryckte domstolen saken som så att arbetsgivaren är tvungen att
tåla vissa kostnader och vissa olägenheter för att den arbetstagare som har den
längsta anställningstiden skall få rimlig möjlighet att lära sig eller anpassa sig till det
arbete som frågan gäller.
     Varken i förarbetena eller i Arbetsdomstolens praxis anges det någon närmare
gräns för hur lång denna upplärningstid kan vara. Av domstolens praxis torde man
emellertid kunna sluta sig till en övre tidsgräns på ett halvt år,  då domstolen
hitintills inte  i något  fall  accepterat  en  inlärningsperiod

som överstiger ett halvt år.313

     Av AD 1994:4 framgår att man vid uppskattningen av upplärningstiden kan ta
hänsyn till den enskilde arbetstagarens förmåga att tillägna sig nya kunskaper. I
fallet ansågs en arbetstagare med hänsyn till sitt kunnande och erfarenhet som
NC-operatör samt sin utbildningsbakgrund, ha särskilt goda förutsättningar att
tillägna sig erforderliga kunskaper för att behärska ett CAD/ CAM-system. Han
ansågs därför ha tillräckliga kvalifikationer för det nya arbetet, trots att den
normala upplärningstiden avseende systemet enligt arbetsgivarens uppgifter var
lång.
     Bedömningen av vad som skall anses motsvara en rimlig upplärningstid kan
även påverkas av förhållanden som är hänförliga till det enskilda före-tagets
situation. I AD 1994:73 fann t.ex. domstolen, med hänsyn till att före-taget befann
sig i ett känsligt uppbyggnadsskede, det rimligt av arbets-givaren att för en tjänst
som löneadministratör kräva att arbetet efter kort tid skulle fullgöras självständigt
och med hög grad av säkerhet. Vid bedöm-ningen av inlärningstiden för ett arbete
som tjänsteadministratör, tog dom-stolen i AD 1995:118 hänsyn till att det var
fråga om en relativt liten verk-samhet, att företaget var i ett omedelbart behov av
två fungerande projekt-administratörer och att det stöd som den andre
projektadministatören kunde lämna måste antas vara begränsat. I ett annat fall,
AD 1996:42, beaktade domstolen att den ekonomiska situation som hade
föranlett en omorganisa-tion medförde att företaget hade ett berättigat krav på att
få tillgång till en redigerare som kunde yrket och att den upplärningstid som kunde

                                                
311 Prop. 1973:129 s. 260.
312 Prop. 1973:129 s. 159.
313 Calleman, A.a, s. 150. Se härvid t.ex. AD 1994:73. 1995:118 och 1996:42. Att upplärningstiden
ofta kan vara svår att fastställa på ett objektivt och entydigt sätt framgår bl.a. av AD 1993:80, 1994:4
och 73, där parterna lämnade ytterst motstridiga uppgifter angående upplärningstidens längd.
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bli aktuell för en ny medarbetare därför måste bli relativt begränsad.314

Arbetsdomstolen har emellertid avstått från att i praxis lämna några all-männa
riktlinjer för avvägningen mellan arbetsgivarens och arbetstagarens intressen i en
för arbetsgivaren ekonomiskt pressad situation.315

5.3.3 Har arbetsgivaren ett ansvar för arbetstagarens
kvalifikationer?

En intressant fråga i sammanhanget, är i vilken mån arbetsgivaren är skyldig att
inför en stundande arbetsbristsituation söka förebygga uppsägningar genom att
bereda de anställda den utbildning som de skulle kunna behöva vid en
omorganisation. Överlag har domstolen visat en återhållsam attityd till att ställa
sådana krav på arbetsgivaren.
     I AD 1993:27 menade den fackliga organisationen att en arbetsgivare borde
göras ansvarig för att inte ha bidragit till att utveckla en arbetstagares kompetens i
samma utsträckning som arbetskamraternas, vilket senare ledde till att
arbetstagaren blev uppsagd därför att han ansågs sakna kompetens för arbete i
den framtida arbetsorganisationen. Arbetsdomstolen fann att arbets-givaren
visserligen måste anses ha hanterat frågan om arbetstagarens situa-tion på ett
mindre tillfredsställande sätt, men att denna kritik mot bolaget inte kunde förändra
bedömningen av frågan om arbetstagarens kvalifika-tioner. Vid bedömningen av
företagets kvalifikationskrav tillmätte domstol-en betydelse åt de mycket stora
krav på effektivitet som ställdes i den fram-tida organisationen.
     I AD 1993:197 gjorde två arbetstagare, som hade blivit uppsagda på grund
av att de ansågs sakna tillräckliga kvalifikationer för arbete som ser-
viceingenjörer, den invändningen att arbetsgivaren borde ha förutsett den
driftsinskränkningsituation som skulle uppkomma och i tid ha erbjudit dem den
kompletterande utbildning som skulle krävas för att erhålla fortsatt arbete i
företaget. Enligt arbetstagarna hade de erforderliga kunskaperna endast kunnat
erhållas genom deltagande i företagets internutbildning. Det uppgavs emellertid
vara arbetsledningen som valde ut vilka arbetstagare som skulle delta i
utbildningen och på så sätt styrde arbetstagarnas kvalifi-kationer. Arbetsgivaren
hävdade i sin tur att det faktum att arbetstagarna inte hade erbjudits den
kompletterande utbildningen, dels berodde på ointresse från den ene
arbetstagarens sida, dels på att man före omorganisationen varken hade haft
möjlighet eller behov av att utbilda fler serviceingenjörer med den aktuella
                                                
314 I ett annat fall, AD 1993:80, fann domstolen det emellertid, “även med beaktande av arbetsgivarens
uppenbarligen företagsekonomiskt ansträngda läge”, inte visat att en omplacering av en viss civil-
ingenjör skulle ge upphov till några oacceptabla konsekvenser för arbetsgivaren.
315 Calleman, A.a, s. 151.
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kompetensen. Domstolen ansåg det emellertid inte finnas fog för att tillmäta frågan
om arbetsgivarens ut-bildningsansvar någon avgörande betydelse vid prövningen
av kvalifika-tionsfrågan.
     I AD 1996:42 gjorde den fackliga organisationen gällande att en arbetsgivare
borde ha berett  ett antal arbetstagare den utbildning som krävdes för att de skulle
anses ha tillräckliga kvalifikationer för ett arbete som redigerare. Domstolen
menade emellertid att även om arbetsgivaren hade vidtagit sådana åtgärder, det
inte hade varit möjligt att i tillräckligt god tid före omorganisationen skola in
arbetstagarna på de nya arbets-uppgifterna, då upplärningstiden med god
marginal beräknades överstiga ett halvår.
     I AD 1996:94 fick domstolen ta ställning till om en arbetsgivare skulle bära
ansvaret för att en utbildare inom fordonsteknik under årens lopp inte hade blivit
föremål för den kompetensutveckling som en undervisnings-verksamhet på ett
bredare utbildningsområde skulle ha inneburit. Dom-stolen valde emellertid inte
att fästa detta ansvar någon avgörande vikt, då utredningen i själva verket gav
stöd för att det var arbetstagarens egen negativa inställning som ledde till att någon
påbyggnadsutbildning inte för-verkligades.
     Endast i ett fall, AD 1983:51, har Arbetsdomstolen låtit en arbetsgivares
passitivitet i detta avseende påverka bedömningen av en arbetstagares kvali-
fikationer. I fallet hade arbetsgivaren sedan den ene av två försäljare inom
företagets Stockholmskontor sagt upp sig från sin anställning i april 1981,
tillsvidareanställt en annan arbetstagare i dennes ställe fr.o.m. den 1 oktober
samma år. I november 1981 inledde företaget förhandlingar med den fack-liga
organisationen om uppsägningar på grund av arbetsbrist, och i januari 1982
beslutade arbetsgivaren att dra in en av befattningarna på Stockholms-kontoret
och valde då att säga upp den först anställde försäljaren, under åbe-ropande av
att denne saknade tillräckliga kvalifikationer för fortsatt arbete. Domstolen
konstaterade inledningsvis att utredningen inte gav stöd för att de av arbetsgivaren
uppgivna bristerna i den uppsagdes kvalifikationer var av en sådan art att denne
skulle anses sakna tillräckliga kvalifikationer för arbetet. Vidare ansåg sig
domstolen även böra beakta att företagsledningen måste antas ha kunnat förutse
utvecklingen inom branschen och risken för arbetsbrist inom
försäljningsorganisationen avsevärt tidigare än i november 1981. Enligt domstolen
måste det i en situation som denna krävas ett visst mått av förutseende och
förhandsplanering från arbetsgivarens sida för att anställningsskyddslagens regler
skulle kunna upprättahållas på ett rimligt sätt. Om arbetsgivaren i ett tidigt skede
hade gått in för att ge arbetstagaren en möjlighet att snabbt anpassa sig till de nya
arbetsuppgifterna, hade före-taget enligt domstolens mening kunnat undvika en
stor del av de kostnader och olägenheter som den andre försäljarens avgång gav
upphov till. Dom-stolen uppgav sig ha  fått det  intrycket att  arbetsgivaren sedan
den  ene för-
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säljaren sagt upp sig, trots insikt om behovet av en kommande drifts-
inskränkning, hade handlat ensidigt i syfte att ersätta arbetstagaren med en erfaren
och erkänt duktig försäljare, utan att beakta arbetstagarens på an-
ställningsskyddslagen grundade krav på skydd för sin anställning. Arbets-tagaren
ansågs inte ha saknat tillräckliga kvalifikationer för de nya arbets-upgifterna.

5.3.4 Närmare om begreppet kvalifikation

Då regeln om tillräckliga kvalifikationer bygger på en avvägning mellan
arbetsgivarens och arbetstagarens intressen, går Arbetsdomstolens prövning inte
ut på att fastställa vilka krav som får ställas i olika situationer och för olika yrken,
utan snarare på att iaktta att en intresseavvägning görs.316 Be-greppet kvalifikation
har i praxis getts en relativt vidsträckt innebörd, som såväl anses kunna innefatta
krav på utbildning och erfarenhet som personliga egenskaper, hälsa och
kroppskrafter. I den följande fram-ställningen kommer jag att redogöra för vilken
vikt domstolen lagt vid olika slags kvalifikationer i olika konkreta sammanhang.

5.3.4.1 Utbildning och erfarenhet

5.3.4.1.1 Utbildning
När det gäller av arbetsgivaren uppställda krav på utbildning för ett arbete, gör
Arbetsdomstolen en åtskillnad mellan sådana befattningar som enligt författning
kräver särskild behörighet och sådana befattningar som inte gör det.
     När det gäller sådana arbetsuppgifter vars utövande enligt författning
förutsätter särskild behörighet, innebär avsaknaden av sådan behörighet att
arbetstagaren anses sakna tillräckliga kvalifikationer för yrket.317 Emellertid har
domstolen i sin praxis även funnit att sådana arbetstagare som inom en snar
framtid kommit att erhålla en sådan behörighet skall anses ha tillräck-liga
kvalifikationer för yrket. Så ansågs t.ex. i AD 1984:19 en arbetstagare, som en
vecka efter uppsägningen blev behörig för ett arbete som lärare, ha tillräckliga
kvalifikationer för arbetet.318 I de fall där denna fråga kommit till domstolens
bedömning har det emellertid rört sig om mycket korta tids-frister och det är
oklart hur lång tid som kan anses acceptabel.319

                                                
316 Calleman, A.a, s. 153.
317 Se t.ex. AD 1980:160, där en forskningsingenjör saknade den behörighet som enligt högskole-
förordningen krävdes för att undervisa på högskolenivå och som därmed ansågs sakna tillräckliga
kvalifikationer för en lärartjänst på en av universitetets institutioner.
318 Se även AD 1992:14 och 1996:149.
319 Calleman, A.a, s. 150.



84

     Av AD 1976:77 framgår att arbetsgivaren inte undantagslöst har rätt att
ställa krav på en viss utbildning för en viss befattning, om det inte i för-fattning
uppställs ett sådant krav. I fallet hade arbetsgivaren ställt upp ett krav på fullgjord
socionomexamen för ett arbete som socialassistent. Dom-stolen menade härvid
att även en med socionomutbildning likvärdig ut-bildning skulle kunna grunda
företrädesrätt till arbetet. Vid sidan av den rent teoretiska utbildningen, borde
även arbetstagares praktiska erfarenhet av arbete som socialassistent kunna
påverka bedömningen.
     När det gäller vissa typer av tekniskt arbete, har avsaknaden av formell
utbildning i flera fall ansetts kompenseras av arbetstagarens långvariga praktiska
erfarenhet. Så ansågs t.ex. en metallarbetare i AD 1974:43 ha tillräckliga
kvalifikationer för att utföra träarbete, trots att han saknade snickeriutbildning.320

Domstolen tog härvid hänsyn till att arbetstagaren hade en viss tidigare erfarenhet
av träarbete, men framför allt till den er-farenhet som han under sin långa
anställningstid hade förvärvat beträffande handhavandet av olika för metallarbete
avsedda maskiner, vilken ansågs ha betydelse även för användandet av
snickerimaskiner. Det arbete som det var fråga om ansågs snarare ställa krav på
allmän erfarenhet av arbetet på verk-staden och ett praktiskt handlag än
fullständiga yrkeskunskaper.321

     Arbetsdomstolen har under vissa omständigheter funnit arbetsgivarens krav på
språkkunskaper rimliga. I AD 1979:96 ansågs det befogat att för en tjänst som
försäljningskontorist ställa krav på kunskaper i engelska och tyska motsvarande
studentexamen, då det ingick i arbetsuppgifterna att kunna ta emot utländska
förfrågningar på telefon eller telex. Förmågan att uttrycka sig på främmande språk
ansågs även ha betydelse för presumtiva utländska kunders förtroende för
företaget. Den aktuelle arbetstagaren an-sågs inte uppfylla kravet på
språkkunskaper, då hans engelska endast ansågs motsvara medelnivån för elever
som slutat grundskolan och det beräknades att ta lång tid för arbetstagaren att
tillägna sig kunskaper motsvarande studentexamensnivå. I ett annat fall, AD
1984:133, ansågs en stansoperatris sakna tillräckliga kvalifikationer för ett arbete
som systemoperatör bl.a. på grund bristfälliga kunskaper i engelska.322 I AD
1983:51 ansågs däremot inte en man av utländsk härkomst sakna tillräckliga
kvalifikationer för en befattning som försäljningschef på grund av att han talade
svenska med en viss brytning och gjorde språkfel både i tal och skrift.323

                                                
320 Fallet rörde tillämpningen av äldrelagens regler om företräde till återanställning.
321 Se även AD 1976:18, 1977:159 och 1984:144.
322 Se även AD 1997:66, där det ansågs befogat av en utbildningsorganisation att ställa krav på
engelska som modersmål samt en akademisk utbildning för ett arbete som cirkelledare i engelska.
323 Enligt Calleman torde krav på perfekta kunskaper i svenska även kunna komma i konflikt med
förbudet mot etnisk diskriminering, se Calleman, A.a, s. 154.
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5.3.4.1.2 Erfarenhet
När det gäller krav på erfarenhet, måste den erfarenhet som arbetstagaren
åberopar ha betydelse för det arbete det är fråga om. I AD 1976:26 ansågs en
verkmästare, som hade svarat för service och underhåll av en djurparks
anläggningar samt personalfrågor men inte hade någon erfarenhet av djur-skötsel,
inte ha tillräckliga kvalifikationer för ett arbete som bl.a. innefatta-de tillsyn och
ansvar för utfordring av djuren.
     När det gäller omplacering till  chefstjänster har arbetsgivaren i flera fall
ansetts ha rätt att ställa krav på tidigare erfarenhet av arbete med chefs-
uppgifter.324

     Krav på upparbetade kontakter kan ses som ett specialfall av krav på
erfarenhet.325 I AD 1992:14 ansågs det inte befogat av arbetsgivaren att ställa
upp ett sådant krav för en tjänst som mäklare vid ett fond-kommissionärsbolag,
då arbetet i princip gick ut på att genom börsens datasystem genomföra affärer
som andra anställda redan hade gjort upp med köpare och säljare.
Arbetstagarens kontakter befanns härvid sakna betydelse för dennes möjligheter
att utföra arbetet.

5.3.4.2 Personliga egenskaper, hälsa och kroppskrafter

5.3.4.2.1 Personliga egenskaper
Arbetsdomstolen har i flera fall godtagit av arbetsgivaren uppställda krav på
särskilda personliga egenskaper för omplacering till en viss tjänst.
     I AD 1984:133 ansågs det t.ex. befogat att för ett arbete som receptionist
ställa krav på snabbhet, utåtriktad läggning och förmåga att arbeta under
stress. Härvid beaktade domstolen att det rörde sig om ett serviceinriktat yrke,
vars innehavare företrädde bolaget utåt gentemot dess kunder och upp-
dragsgivare. En arbetstagare som tidigare hade fått pröva på receptionist-arbetet,
men därvid befunnits olämplig på grund av sitt nervösa och in-bundna sätt, ansågs
sakna tillräckliga kvalifikationer för tjänsten. I ett annat fall, AD 1993:27, bidrog
det faktum att en verktygskonstruktör inte ansågs kunna arbeta under stark
tidspress till att denne inte ansågs ha tillräckliga kvalifikationer för fortsatt arbete.
     En annan grupp av rättsfall berör arbetstagare som på grund av dåligt
omdöme eller labilt humör inte ansetts ha tillräckliga kvalifikationer för ett visst
arbete. I AD 1994:88 ansågs en pilot som under årens lopp hade visat upp flera
prov på dåligt omdöme och aggressivitet inte ha tillräckliga kvali-fikationer för
arbetet.326 Piloten hade t.ex. ofta slarvat med säkerhetsrutiner-na ombord.

                                                
324 Se t.ex. AD 1983:51, 1986:58 och 1992:1.
325 Calleman, A.a, s. 136.
326 Fallet rörde tillämpningen av 25§ LAS.
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Arbetstagaren hade vid ett par tillfällen blivit föremål för erin-ringar och varningar
från arbetsgivarens sida. Pilotens brister i personligt avseende uppgavs väga tungt
i kvalifikationsfrågan på grund av de höga säkerhetskrav som råder inom
flygverksamheten. Domstolen konstaterade vidare att ingenting talade för att man
genom utbilningsåtgärder eller dylikt skulle kunna komma till rätta med pilotens
bristande omdöme.
     Även när  det gäller  arbete med  personer i  beroende ställning har  dom-
stolen funnit det befogat att ställa höga krav på en arbetstagares lämplighet för
yrket. I AD 1995:2 ansågs en lärare trots tidigare lång erfarenhet av undervisning
inte ha tillräckliga kvalifikationer för en viss lärartjänst, på grund av att han under
flera års tid vid återkommande tillfällen hade visat prov på bristande omdöme i
undervisningen och även gett exempel på klandervärt uppförande som ibland
hade varit av ett mycket allvarligt slag. Arbetstagaren hade såväl haft
samarbetsproblem med sina lärarkollegor som relationsproblem med vissa av sina
elever. När det gällde förhållandet till eleverna, uppgavs läraren ha utsatt vissa
grupper, såsom svagpresterande elever, elever med invandrarbakgrund och
kvinnliga elever, för mobbning och trakasserier. Läraren hade t.ex. kallat en
kortväxt elev för “krympling” och uppmanat en gravid elev att göra abort. Vidare
hade läraren vid ett till-fälle tagit med sig en startpistol till skolan och med denna
avlossat två skott i skolans lokaler, varav det ena vid ingången till klassens
omklädningsrum där en av eleverna låg på en bänk och sov. Läraren brukade i
undervisningen använda “runda ord” och svordomar, och hade tillägnat lektionstid
i AO åt att prata om sex och samlevnad.
     I ett annat fall, AD 1996:5, ansågs en arbetstagare inte ha tillräckliga
kvalifikationer för omplacering till ett arbete som vårdbiträde på grund av dåligt
omdöme och labilt humör. Arbetstagaren hade tidigare utfört arbets-uppgifterna i
fråga, men blivit uppmanad att söka annat arbete då han inte ansågs passa för
tjänsten. Enligt arbetsgivaren hade han bl.a. visat prov på bristande servicevilja
och ett otrevligt bemötande gentemot vårdtagare och personal. Arbetsdomstolen
konstaterade härvid att arbetet som vårdbiträde ställde höga krav på service och
respekt för vårdtagarna och att arbets-tagarens beteende svårligen kunde förenas
med rollen som vårdbiträde.
     Domstolen har i sin praxis även fått ta ställning till om arbetsgivaren för en viss
anställning har rätt att ställa krav på att arbetstagaren skall åtnjuta
arbetsgivarens förtroende. När det gäller lägre befattningar torde rätten att
ställa ett sådant krav vara begränsad.327 I AD 1983:51328 uppgav sig en
arbetsgivare sakna förtroende för ett butiksbiträde, på grund av att denne en gång
hade lagt skulden för en bilolycka, som han själv hade orsakat, på arbetsgivarens
utvecklingsstörde son. Domstolen ansåg emellertid inte att denna incident kunde

                                                
327 Calleman, A.a, s. 160.
328 Fallet rörde tillämpningen av 25§ LAS.
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tillmätas någon avgörande betydelse för bedömningen av arbetstagarens
kvalifikationer som butiksbiträde. När det däremot rör sig om befattningar på
chefsnivå, anses numera arbetsgivaren i princip ha rätt att uppställa krav på att
arbetstagaren skall åtnjuta dennes särskilda för-troende.329 I AD 1993:61 ansågs
ett antal tekniker inte ha tillräckliga kvalifi-kationer för en tjänst som
chefstekniker, eftersom en chefstekniker intog en arbetsledande ställning och för
att kunna fullgöra sina arbetsuppgifter måste åtnjuta arbetsgivarens förtroende.
Arbetsdomstolen ställde i målet inte krav på att arbetsgivaren skulle visa att
arbetstagarna saknade kvalifikationer för arbetsuppgifterna ifråga, utan nöjde sig
med att konstatera att arbetstagarna tydligen saknade arbetsgivarens förtroende.
Enligt Calleman får domstolens resonemang den konsekvensen att en arbetstagare
inte har rätt till befordran till arbetsledarbefattningar vid omplaceringar enligt
turordningsreglerna.330 Domstolen kom till samma slutsats i AD 1995:107, där en
projektledare inte ansågs ha tillräckliga kvalifikationer för ett arbete som
projektledarchef. Det faktum att arbetsgivaren inte ens hade övervägt att erbjuda
arbets-tagaren befattningen i fråga var ett av de skäl som bidrog till slutsatsen att
arbetstagaren saknade arbetsgivarens särskilda förtroende.
     När det i övrigt gäller befattningar på chefsnivå, anses arbetsgivaren ha rätt att
ställa krav på ledarskap och resultatinriktning. I AD 1992:1331 ansågs en
arbetstagare som tidigare hade vikarierat som verkstadschef, men som enligt
arbetsgivaren under denna period hade förhållit sig passiv och inte visat någon
probleminsikt, inte besitta sådana ledaregenskaper som företaget hade rätt att
kräva av en ny verkstadschef. I ett annat fall, AD 1995:59, ansågs emellertid inte
en arbetsledares brist på initiativ och aktivi-tet när det gällde att avhjälpa fel kunna
tillmätas någon avgörande betydelse vid bedömningen av dennes kvalifikationer
för en tjänst som objektledare. Bristerna hade varken varit ofta förekommande
eller på annat sätt varit anmärkningsvärda, och hade dessutom kunnat eliminerats
ifall företags-ledningen hade påtalat dem.

5.3.4.2.2 Hälsa och kroppskrafter
I AD 1977:64 slog domstolen för första gången fast att en arbetstagarens hälsa
kunde påverka bedömningen av dennes kvalifikationer för ett arbete. Domstolen
fann härvid att en arbetsgivare hade haft fog för sin uppfattning att en tidigare chef
för en patentavdelning, på grund av ålder och sjukdom (epilepsi), inte hade

                                                
329 Jfr AD 1983:51 där domstolen uttalade att enbart det förhållandet att arbetsgivaren uppgav sig
sakna förtroende för en viss arbetstagare inte räckte för att denne skulle anses sakna tillräckliga
kvalifikationer för en tjänst som försäljningschef. När det gäller tillsättningen av chefstjänster, är det
viktigt att ha i åtanke att arbetstagare med företagsledande eller därmed jämförlig ställning undantas
från anställningsskyddsalgens tillämpningsområde enligt 1§ 2 st. 1 p. LAS.
330 Calleman, A.a, s. 137 och 160.
331 Fallet rörde tillämpningen av 25§ LAS.
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tillräckliga kvalifikationer för ett arbete som försälj-ningschef, bl.a. med hänsyn till
att detta arbete skulle innebära täta och ansträngande resor i Europa.
     I ett senare fall, AD 1984:144, gjorde domstolen vissa allmänna ut-talanden
om hälsotillståndets betydelse för bedömningen av arbetstagarens kvalifikationer.
Man konstaterade härvid bl.a. att sådana omständigheter som att en arbetstagare
på grund av sjukdom höll en lägre arbetstakt eller hade en högre frånvaro från
arbetet än andra arbetstagare, vid prövningen av arbetstagarens kvalifikationer i
regel inte kunde tillmätas större betydelse än vid en prövning av om förhållandet
utgjorde saklig grund för uppsägning på grund av personliga förhållanden. Vidare
måste man vid prövningen av arbetstagarens kvalifikationer, ta hänsyn till
turordningsreglernas särskilda funktion som skyddsregler för äldre arbetstagare
och arbetstagare med ned-satt arbetsförmåga. En annan fråga som togs upp i
sammanhanget var vilken betydelse som skulle tillmätas arbetstagarens egen
uppfattning om be-tydelsen av hans/hennes hälsotillstånd för förmågan att utföra
ett visst arbete. Domstolen konstaterade härvid att även om man inte kunde
bortse från arbetstagarens synpunkter i denna fråga, bedömningen ytterst måste
grundas på objektiva skäl. Detta innebar att arbetsgivaren ibland skulle kunna
vara berättigad att mot arbetstagarens vilja vägra att omplacera denne till ett visst
arbete, om det fanns grundad anledning att anta att en sådan om-placering skulle
skada arbetstagaren eller på annat sätt vara direkt olämplig för denne med hänsyn
till dennes hälsotillstånd.
     I målet ifrågasattes det om tre arbetstagare, som inte hade beretts fortsatt
anställning hos arbetsgivaren på grund av hälsoskäl, hade tillräckliga kvali-
fikationer för fortsatt arbete. Det första fallet rörde en truckförare som på grund
av sina knäbesvär inte hade ansetts vara lämplig för arbetet. Den medicinska
utredningen var emellertid begränsad till uppgifter om att arbetstagaren hade
rekommenderats i huvudsak stillasittande arbete och ansågs inte ge någon säker
ledning för bedömningen av om knäbesvären utgjorde hinder mot det aktuella
arbetet. Denna brist i utredningen ansågs enligt domstolen böra gå ut över
arbetsgivaren, varvid arbetstagaren inte be-fanns ha saknat tillräckliga
kvalifikationer för arbetet. Det andra fallet rörde en arbetstagare som på grund av
en lungsjukdom inte hade ansetts lämplig för ett arbete som kranförare.
Arbetsgivaren grundade denna uppfattning dels på det faktum att arbetstagaren
skulle behöva längre tid än övriga kranförare att ta sig till och från kranhytten, dels
på den omständigheten att den dammalstring som kunde förekomma i arbetet
måste anses vara olämp-lig för arbetstagarens hälsa. Domstolen fann det
emellertid inte bevisat att arbetstagaren på dessa grunder skulle vara
diskvalificerad för arbetet. I det sista fallet hade en läkare i ett utlåtande avrått
arbetsgivaren från att erbjuda en arbetstagare som led av vissa ryggbesvär
städningsarbete, på grund av risken för sjukskrivning. Läkarutlåtandet sade
emellertid inte någonting närmare om besvärens omfattning eller om det rörde sig
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om tillfälliga eller permanenta besvär. Domstolen konstaterade härvid att enbart
det faktum att det förelåg risk för sjukskrivning, inte hade gett arbetsgivaren rätt
att bedöma att arbetstagaren saknade tillräckliga kvalifikationer. En arbets-givare
som hävdar att en arbetstagare på grund av hälsoskäl inte skall anses ha
tillräckliga kvalifikationer för ett arbete, måste alltså grunda detta på-stående på
noggranna medicinska utredningar.332

     Vidare innebär anställningsskyddslagens motivuttalanden om att arbets-givaren
är skyldig att underlätta arbetet för äldre och sjuka arbetstagare333, samt de
bestämmelser som på senare år tillkommit för att öka arbets-givarens
rehabiliteringsansvar334, att bristerna i arbetsförmåga måste ha nått en viss
svårighetsgrad för att kunna beaktas i kvalifikationsbedömningen. Enligt Calleman
kan en arbetstagare anses sakna kvalifikationer endast om hans/hennes förmåga
att utföra ett visst arbete är påtagligt nedsatt.335

     I AD 1996:5 ansågs ett antal f.d. vårdbiträden inte ha tillräckliga kvalifi-
kationer för omplacering till arbeten som vårdbiträden, då de till följd av olika
slags sjukdomar och förslitningsskador inte ansågs klara de tunga lyft som ingick i
arbetet.
     Frågan om tillräckliga kroppskrafter för ett arbete kan även aktualiseras i
förhållande till fullt friska arbetstagare. I AD 1994:72 fick domstolen ta ställning
till om en kvinnlig arbetstagare kunde anses ha tillräckliga kvalifi-kationer för ett
arbete som hyvlare. Domstolen konstaterade härvid att det visserligen var fråga
om ett tungt arbete som kunde medföra risk för för-slitningsskador, men att
bedömningen av om arbetstagaren fysiskt kunde klara av arbetsuppgiften måste
grundas på objektiva skäl och inte på ett antagande om att arbetet inte lämpade
sig för en kvinna.

5.3.4.2.3 Är rätten för arbetsgivaren att åberopa kvalifikationskrav
som hänför sig till arbetstagarens person underkastad samma
begränsningar som gäller vid uppsägning av personliga skäl?
Av den föregående framställningen framgår att arbetsgivaren i samband med
bedömningen av arbetstagarens kvalifikationer kan åberopa sådana
omständigheter som även hade kunnat åberopas i samband med uppsägning-ar av
personliga skäl. Man kan därför ställa frågan om den särskilda pre-skriptionsregel
i 7§ 4 st. LAS, om att arbetsgivaren vid uppsägning på grund av personliga skäl i
princip inte har rätt att grunda uppsägningen enbart på sådana omständigheter
som han känt till mer än två månader innan under-rättelse lämnades om
uppsägningen, även skall gälla då arbetsgivaren vid en arbetsbristuppsägning

                                                
332 Jfr Calleman, A.a, s. 164.
333 Se prop. 1973:129 s. 125 och prop. 1981/82:71 s. 66.
334 Se t.ex. 3 kap. 2a§ 3 st. arbetsmiljölagen och 4§ jämställdhetslagen.
335 Calleman, A.a, s. 164.
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åberopar att arbetstagaren i något personligt hänseende saknar kvalifikationer för
fortsatt arbete. I AD 1995:2 hävdade arbetstagarsidan att det skulle ge utrymme
för kringgående av lagen om rätten för arbetsgivaren att i turordningssammanhang
åberopa förhållanden hänförliga till arbetstagarens person inte skulle vara
underkastad en regel motsvarande preskriptionsregeln i 7§ 4 st. LAS.
Arbetsdomstolen kunde emellertid inte finna något rättsligt stöd för att denna s.k.
tvåmånadersregel skulle gälla även i turordningssammanhang, utan menade att
tidsaspekten istället fick prövas med hänsyn till förhållandena i det enskilda fallet.
    Av AD 1995:59 framgår däremot att den skyldighet att för arbetstagaren
påtala fel och brister som anses åvila arbetsgivaren vid uppsägningar på grund av
personliga förhållanden336, även skall gälla vid bedömningen av arbetstagarens
kvalifikationer i turordningssammanhang.

5.4 Turordningsreglernas semidispositiva
karaktär

Enligt förarbetena till 1974 års anställningsskyddslag ansågs det, med hän-syn till
de varierande förhållanden som rådde i olika branscher och företag, inte vara
möjligt att konstruera lagregler om turordning som kunde väntas ge ett rimligt och
rättvist resultat i alla förekommande situationer. Därför föreslog man att reglerna
skulle vara dispositiva i den meningen att de skulle kunna sättas ur spel genom
kollektivavtal på förbundsnivå.337

     Av 2§ 3 st. LAS följer sålunda att avvikelser från lagens turordnings-regler
kan göras i kollektivavtal.338 Sedan en lagändring som trädde i kraft år 1997 kan
sådana avtal numera både ingås på central nivå, d.v.s. mellan arbetsgivarförbund
och arbetstagarförbund, och på lokal nivå, d.v.s. mellan arbetsgivaren och den
lokala fackliga organisationen. Möjligheten att ingå lokala avtal om avvikelser från
lagens regler förutsätter emellertid att det mellan parterna i andra frågor gäller ett
kollektivavtal som har slutits eller godkänts av en central arbetstagarorganisation
eller att ett sådant avtal till-fälligt inte gäller, och att den centrala organisationen
inte uttryckligen i för-bundsavtal eller stadgar förbjudit de lokala organisationerna
att ingå avtal om saken.339

     Denna avtalsfrihet innebär en risk för att arbetstagarnas anställnings-skydd
försämras. Lagstiftaren har emellertid utgått från att de fackliga organisationerna

                                                
336 Se prop. 1973:129 s. 125 och prop. 1981/82:71 s. 125.
337 Prop. 1973:129 s. 160.
338 När det däremot rör sig om ett anställningsavtal mellan arbetsgivaren och den enskilde arbets-
tagaren, får detta enligt 2§ 2 st. inte på något sätt upphäva eller inskränka arbetstagarens rättigheter
enligt lagen.
339Calleman, A:a, s. 208 och 219.
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måste antas verka för att tillvarata sina medlemmars intressen, och att detta
antagande måste ses som en tillräcklig garanti för att arbetstagarnas villkor inte
skall försämras i förhållande till lagens regler.340

     Enligt 2§ 6 st. LAS har arbetsgivaren rätt att tillämpa ett kollektivavtal som
han är bunden av även på sådana arbetstagare som inte är medlemmar i den
avtalsslutande organisationen men som sysselsätts i det arbete som av-ses med
avtalet. Detta gäller även om kollektivavtalsbestämmelserna skulle innebära en
försämring av arbetstagarens anställningsskydd.341

     Denna avtalsfrihet kan dels ta sig uttryck i på förväg upprättade mate-riella
bestämmelser som i något avseende modifierar de kriterier som
anställningsskyddslagen ställer upp för turordningen, eller i avtalsturlistor, d.vs.
lokala överenskommelser om turordning som ingås i ett enskilt fall då en
driftsinskränkningssituation väl uppkommit.342

     I AD 1996:20 prövades om ett centralt kollektivavtal på teaterns område
som helt avtalade bort anställningsskyddslagens turordningsregler för vissa
yrkesgrupper, skulle anses innebära en otillbörlig urholkning av arbets-tagarnas
lagstadgade rättigheter och därmed betraktas som ogiltigt.343 Teaterförbundet
hävdade härvid att denna bestämmelse gjorde arbetstagare som arbetsgivaren
ville säga upp på grund av personliga skäl rättslösa. Domstolen konstaterade
emellertid att avtalsparterna vid avtalets ingående måste anses ha varit fullt
medvetna om avtalsregelns innebörd och eniga om att den lämpade sig bättre för
de särskilda förhållanden som rådde på teaterns område än
anställningsskyddslagens bestämmelser, och att det där-för inte kunde ansetts ha
varit fråga om någon otillbörlig urholkning av arbetstagarnas lagstadgade
rättigheter.

5.4.1 Materiella bestämmelser om turordningskretsar

Materiella bestämmelser om avvikande kriterier för turordningen, kan åter-finnas
såväl i centrala som lokala kollektivavtal. Sådana bestämmelser tar normalt sikte
på indelningen i turordningskretsar. Avtalsfriheten har i detta sammanhang främst
utnyttjas för att åstadkomma en snävare indelning i tur-ordningskretsar än den
som följer av anställningsskyddslagens regler.344

                                                
340 Se t.ex. SOU 1973:7 s. 137 och 169, prop. 1973:129 s. 71 och prop. 1996/97:16 s. 27.
341 Se Calleman, A.a, s. 210. Jfr AD 1983:112.
342 Calleman, A:a, s. 212 f.
343 När det gäller reglerna om företrädesrätt till återanställning, ogiltigförklarade Arbetsdomstolen i AD
1995:108 en lokal överenskommelse som innebar att uppsagda arbetstagare förlorade sin rätt till åter-
anställning, då denna överenskommelse ansågs innebära en otillbörlig urholkning av arbetstagarnas
lagstadgade rättigheter och strida mot anställningsskyddslagens grunder.
344 Se Calleman, A.a, s. 233.



92

     Såväl på LO-området inom den privata sektorn som på det kommunala
området förekommer det avtalsbestämmelser om en snävare indelning i tur-
ordningskretsar till yrkesgrupper.345 Sedan turordningskretsen väl har upp-
rättats, skall turordningen i princip bestämmas efter anställningstid och ålder.346 En
snävare indelning i turordningskretsar efter yrkesgrupper inne-bär att möjligheten
till omplacering begränsas.
     Den snävaste indelningsgrunden återfinns i turordningsavtalet för arbets-tagare
hos staten, TurA-S, som föreskriver att turordningen skall avse arbetstagare med
“i huvudsak jämförbara arbetsuppgifter hos myndigheten på den ort där
arbetsbristen finns”.347 Dessa kretsar är inte på förhand defi-nierade utan skall
upprättas i den uppkomna arbetsbristsituationen.348 Av AD 1996:52 framgår att
indelningen i turordningskretsar i princip skall ta sikte på de arbetsuppgifter som
arbetstagaren utför vid uppsägningstid-punkten, så länge det inte endast rör sig
om tillfälliga arbetsuppgifter.349 Enligt Calleman leder denna snäva indelningsgrund
ofta till att arbets- tagarna kan komma att placeras in i enmans- eller
fåmanskretsar.350 Arbets-domstolen har i sin praxis fått ta ställning till om en
arbetsgivare skall anses ha handlat i syfte att kringgå kollektivavtalsbestämmelser
om turordnings-kretsar, genom att styra kretsindelningen till sådana arbetstagare
som han velat bli av med till förmån för arbetstagare med kortare
anställningstid.351 Arbetstagarens möjligheter att bevisa att det varit fråga om ett
kringgående måste emellertid anses som mycket begränsade. Det krävs nämligen
inte endast att arbetstagaren kan styrka att de åtgärder som ligger till grund för
påståendet om kringgåendet verkligen varit för handen och att arbets-givarens
syfte med åtgärderna varit att kringgå bestämmelser i lag eller avtal, utan även att
handlandet med hänsyn omständigheterna i det särskilda fallet framstår som
otillbörligt.352 Hitintills har domstolen inte heller i något fall funnit det bevisat att ett
kringgående varit för handen. Däremot har domstolen framhållit att en
arbetsgivare som vill göra gällande att arbets-tagarna bör indelas i
turordningskretsar som endast omfattar någon enstaka person, bör vara beredd
att på ett övertygande sätt redogöra för  motiven till detta om indelningen sätts i
fråga.353 Vidare har domstolen i sin praxis ut-talat att begreppet “i huvudsak
jämförbara arbetsuppgifter” bör ges en rela-tivt vidsträckt tolkning, då en snäv
                                                
345 Calleman, A.a, s. 212 ff. Se t.ex. Byggnadsavtalet 21§ (“varje arbetsgrupp”) och Måleriavtalet 6§
(“varje yrkesgrupp”).
346 Se C. Calleman, A.a, s. 330.
347 3§ TurA-S.
348 Calleman, A.a, s. 233.
349 Se AD 1992:90, 1993:85 och 1993:89.
350 C. Calleman Turordningsreglerna och flexibiliteten, JT 1999/2000 s. 816.
351 Se t.ex. AD 1993:172, 1993:220 och 1998:50.
352 Se AD 1986:50, där domstolen fick ta ställning till om en arbetsgivare hade handlat i syfte att
kringå reglerna i 25§ LAS.
353 AD 1998:50.
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tolkning skulle leda till en urholkning av principen om turordning efter
anställningstid.354

5.4.2 Avtalsturlistor

En avtalsturlista består i en lokal överenskommelse om turordningen upp-rättad
för ett särskilt fall. Ibland kan det i centrala kollektivavtal finnas rikt-linjer för
sådana överenskommelser. Dessa riktlinjer kan i vissa fall vara bindande för de
lokala parterna och i andra fall endast ha karaktären av re-kommendationer eller
policydeklarationer.355 När en avtalsturlista upprättas sätts
anställningsskyddslagens regler helt ur spel, varför frågan om avtalets giltighet eller
skälighet endast kan prövas enligt allmänna avtalsrättsliga principer.356

     I förarbetena nämns bara ett exempel på en situation då en turordnings-
överenskommelse   skall  anses   vara  utan  verkan,  nämligen   då  överens-
kommelsen endast går ut på att slå ut andra organisationers medlemmar eller
oorganiserade arbetstagare från arbetsplatsen.357 Arbetsdomstolen har i AD
1983:112 tolkat denna omständighet som att lagstiftarens avsikt uppen-barligen
varit att “vida ramar skall gälla för arbetsmarknadens parter att själva
reglera en turordningssituation på det sätt de finner är lämpligt”.
Avtalsfriheten måste emellertid enligt domstolen även vid sidan av sådana fall
begränsas av allmänna avtalsrättsliga grundsatser: överenskommelsen får inte
innebära ett sådant missbruk av den principiella avtalsfriheten att den helt eller
delvis framstår som stridande mot god sed på arbetsmarknad-en eller på annat
sätt som otillbörlig, t.ex. därför att den innebär en direkt diskriminering av en
viss eller vissa arbetstagare. Arbetsgivaren måste visa att hans beslut att turordna
bort vissa personer och avvika från senioritets-principen varit sakligt
motiverat.358

     Frågan om en avtalsturlista upprättats endast för att slå ut sådana arbets-
tagare som inte tillhör den avtalsslutande organisationen togs upp i AD 1983:112.
I fallet hävdade två oorganiserade arbetstagare som hade sagts upp på grund av
arbetsbrist, att arbetsgivarens beslut att avvika från an-ställningsskyddslagens

                                                
354 Se AD 1992:90, 1993:85, 1993:89 och 1996:48. För en utförligare redogörelse av kollektivavtals-
bestämmelser om indelning i turordningskretsar, se Calleman, A.a, s. 220 ff.
355 Så föeskrivs det t.ex. i Träavtalet att arbetsgivaren och den lokala fackliga organisationen vid avtal
om avvikelse från anställningsskyddslagens turordningsregler vid sidan av anställningstiden t.ex. kan ta
hänsyn till yrkesskicklighet, lämplighet och särskilt stor försörjningsplikt. Se Calleman, A.a, s. 217.
356 Om det istället rör sig om i förväg upprättade materiella bestämmelser, får ett påstående om brott
mot kollektivavtalet prövas genom en sedvanlig tolkning av de materiella reglerna. Se Calleman, A.a, s.
213 och 247.
357 Se prop. 1973:129 s. 233 f.
358 Se AD 1983:107.
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turordningsregler inte hade grundats på sakliga och objektiva skäl.  Tingsrätten
fann det härvid troligt att det faktum att arbets-tagarna var oorganiserade hade
bidragit till att den lokala fackliga organisa-tionen hade kunnat gå med på
turordningsförslaget och ogiltigförklarade uppsägningarna. Arbetsdomstolen
menade emellertid att redan det faktum att flera andra oorganiserade arbetstagare
hade fått behålla sina anställningar, tydde på att organisationstillhörigheten inte
hade tillmätts någon avgörande betydelse vid upprättandet av turordningen och
ändrade tingsrättens dom.
     Endast i ett fall hitintills, AD 1983:107, har domstolen funnit att en avtalsturlista
varit diskriminerande och därigenom stridit mot god sed på arbetsmarknaden. Det
rörde sig härvid om en driftsinskränkning vid ett rederiföretag med både
svensktalande och finsktalande personal. I den avtalsturlista som upprättades,
placerades de arbetstagare som enbart var finsktalande efter övrig personal. Som
skäl för att i första hand låta språk-kunskaperna bli avgörande för arbetstagarnas
plats i turordningen, åberopade arbetsgivaren sjösäkerhetsskäl. Arbetsdomstolen
kunde emeller-tid inte finna det bevisat att beslutet verkligen hade föranletts av
sjö-säkerhetsskäl, utan menade att beslutet hade inneburit en diskriminering av
den finsktalande personalen.
     Det får betraktas som ganska självklart att avtalsturlistorna inte heller får stå i
strid med diskrimineringslagstiftningen om kön, etnisk tillhörighet, sexuell läggning
och funktionshinder. I övrigt är det oklart vad som skall kunna räknas som
diskriminering i dessa sammanhang.359

     I AD 1996:114 hade de lokala parterna vid upprättandet av en avtals-turlista
särskilt beaktat arbetstagarnas personliga och yrkesmässiga kompe-tens och
därvid bl.a. sagt upp en växelreceptionist som var oorganiserad och uppgavs ha
samarbetsproblem. Arbetstagaren hävdade att denna överens-kommelse måste
anses strida mot god sed på arbetsmarknaden eller eljest vara otillbörlig.
Tingsrätten fann det inte bevisat att arbetstagarens sam-arbetsproblem varit av en
sådan styrka att det mot bakgrund av arbets-tagarens sammanlagda
anställningstid funnits någon saklig motivering till att hon skulle förbigås till förmån
för anställda med kortare anställningstid, varför avtalsturlistan betraktades som
otillbörlig och ogiltigförklarades. Arbetsdomstolen kom emellertid att upphäva
tingsrättens dom. Enligt Arbetsdomstolen stod det parterna fritt att vid
upprättandet av en avtals-turlista vid sidan av anställningstidens längd beakta en
rad olika om-ständigheter, såsom kvalifikationer och försörjningsbörda. Vid
bedöm-ningen av arbetstagarens kvalifikationer, kunde det härvid utöver de rent
yrkesmässiga kvalifikationerna bli aktuellt att ta hänsyn till arbetstagarens
personliga egenskaper, såsom t.ex. samarbetsförmåga eller service-inställning.
Enligt domstolen kunde en avtalsturlista vid en rättslig prövning inte frånkännas
verkan endast därför att parterna vid avvägningen mellan olika omständigheter
                                                
359 Se Calleman, A.a, s. 262 ff.
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tillmätt en viss faktor större betydelse än vad en utom-stående betraktare
eventuellt skulle finna motiverat. Att i det aktuella fallet underkänna en
avtalsturlista endast av den anledningen att anställningstiden ansågs ha tillmätts en
för liten betydelse i jämförelse med förmågan att sam-arbeta med andra anställda
ansågs därför inte kunna komma ifråga.
     Enligt Calleman är det svårt att föreställa sig en situation där en avtals-turlista
skulle strida mot god sed på arbetsmarknaden utan att samtidigt vara
diskriminerande. Ett exempel skulle kunna vara om en arbetstagare vägrat utföra
en uppgift som skulle innebära en brottslig gärning och av det skälet blivit uppsagd
före andra arbetstagare. Enligt Calleman verkar det i praxis återkommande
uttrycket att arbetsgivarens handlande “självfallet” inte får strida mot god sed
endast fylla en legitimerande funktion.360

                                                
360 Calleman, A.a, s. 269.
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6. Kan turordningsreglerna
anses fylla sin funktion som
skydd mot godtyckliga
uppsägningar vid arbetsbrist?

Av min redogörelse för Arbetsdomstolens prövning av arbetsbrist-uppsägningar i
kap. 4, framgår att arbetsbrist uppkommer då arbetsgivaren av något
verksamhetsrelaterat skäl beslutar att skära ned på eller ändra sammansättningen
av sin personal och att det normalt är tillräckligt att arbetsgivaren visar att den
förändring som avsetts med driftsinskränkningen verkligen har ägt rum för att
arbetsbrist skall anses föreligga. Domstolen be-höver inte ta någon hänsyn till
omständigheterna i det enskilda uppsägning kan rubriceras som arbetsbrist är
frågan om saklig grund i princip redan avgjord. Detta gäller även om
arbetstagaren lyckas göra det sannolikt att även personliga skäl ligger bakom
uppsägningen. Den enda möjlighet som kvarstår för att få en uppsägning
ogiltigförklarad sedan det konstaterats att arbetsbrist verkligen varit för handen, är
i princip att åberopa att arbets-givaren inte fullgjort sin omplaceringsskyldighet
enligt 7§ 2 st. LAS. Arbets-domstolens prövning i arbetsbristfall skulle alltså
kunna beskrivas som i hög grad schabloniserad. Christensen har beskrivit
begreppet saklig grund som ett tomt begrepp i arbetsbristfall.361

     Denna schabloniserade prövning skulle kunna te sig som mer förmånlig för
arbetsgivaren än den relativt ingående rättsliga prövning domstolen gör då en
uppsägning företagits av personliga skäl. Enligt Glavå bidrar den schabloniserade
prövningen också till de mest märkliga konstruktioner under beteckningen
arbetsbrist, just på grund av att arbetsgivarens position är väsentligt mer
fördelaktig då han väljer beteckningen arbetsbrist än per-sonliga skäl.362

     Den principiella skillnaden mellan personligt relaterade uppsägningar och
arbetsbristuppsägningar, består i att uppsägningsåtgärden i det förra fallet bara
kan riktas mot en viss individ, medan det vid arbetsbrist i princip inte skall spela
någon roll vem av arbetstagarna som sägs upp. De personligt relaterade
uppsägningarna skulle alltså kunna betecknas som subjektiva och
arbetsbristuppsägningarna som objektiva. Turordningsreglernas roll blir här-vid att
säkerställa att arbetsbristuppsägningarna verkligen företas på objek-tiva grunder.

                                                
361 A. Christensen, Anställningsskyddet och besittningsskyddet, uppsats i Festskrift till Anders Agell,
Uppsala 1994, s. 77.
362 Glavå, A.a, s. 20 f.
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I detta kapitel kommer jag att diskutera om tur-ordningsreglerna verkligen kan
anses fylla sin funktion som skydd mot godtyckliga uppsägningar.

6.1 Turordningskretsens betydelse

Då det i princip är upp till arbetsgivaren att bestämma inom vilken del av hans
verksamhet arbetsbristen föreligger363, har turordningskretsarna sin främsta
betydelse från skyddssynpunkt i att de förhindrar att arbetsgivaren styr ett
driftsinskränkningsbeslut till vissa anställda eller att denne skapar en
arbetsbristsituation för vissa anställda av ovidkommande skäl. Ju större tur-
ordningskretsarna görs, desto mindre blir utrymmet för sådana manipula-tioner.364

Dessutom påverkar turordningskretsens storlek omfattningen av arbetsgivarens
omplaceringsskyldighet. Turordningskretsens storlek har allt-så stor betydelse för
arbetsgivarens handlingsfrihet. Därför har det också i den diskussion som förts
genom åren angående kriterierna för indelningen i turordningskretsar legat i
arbetsgivarorganisationernas intresse att åstad-komma en snävare indelning,
medan arbetstagarorganisationerna pläderat för en utvidgning av
turordningskretsarna.

6.1.1 Driftsenhet

Anställningsskyddslagens turordningskretsindelning styrs av kriterierna driftsenhet
och avtalsområde. Av kap. 5.1.1.1 framgår att Arbetsdomstolen i sin praxis har
tolkat driftsenhetsbegreppet som ett geografiskt begrepp, som i princip ansetts
kunna omfatta maximalt en ort. Enligt Calleman torde en sådan geografisk
bestämning av driftsenhetsbegreppet i regel vara att före-dra framför ett
organisatoriskt synsätt, då en organisatorisk indelning i högre grad kan påverkas
av omdispositioner och manipulationer från arbets-givarens sida.365 Ett strikt
geografiskt synsätt kan dock få motsatt verkan t.ex. vid distansarbete. Sålunda
har domstolen tidigare tillämpat ett strikt geografiskt synsätt även på situationer då
en arbetstagare haft sin arbetsplats i sin bostad, men varit organisatoriskt
underordnad ett huvudkontor på en annan ort. Det har nämligen inte ställts något
krav på att arbetsplatsen skall vara av en viss storlek eller ha en egen
administration för att den skall kunna betraktas som driftsenhet i
anställningsskyddslagens mening. Ett strikt geografiskt synsätt i sådana fall leder
till att arbetstagarna placeras i enmanskretsar och att deras anställningsskydd

                                                
363 Se prop. 1973:129 s. 156.
364 Glavå, A.a, s. 513 f.
365 Calleman, A.a, s. 106.
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kraftigt försämras. Detta pro-blem har emellertid uppmärksammats av lagstiftaren.
Sedan den 1 januari 2001 gäller nämligen att inte enbart den omständigheten att
arbetstagaren har sin arbetsplats i sin bostad skall innebära att den arbetsplatsen
skall anses utgöra en egen driftsenhet i turordningssammanhang. Det avgörande i
sådana fall skall istället vara om arbetstagaren framstår som organisatoriskt
självständig eller inte.366 Utanför regelns tillämpningsområde faller emeller-tid
sådant distansarbete som inte utförs i arbetstagarens hem. För det fallet att
arbetsgivaren har platsrepresentanter på andra orter eller på något annat sätt
använder sig av enmanskontor, torde det inte heller bli aktuellt med något avsteg
från det geografiska driftsenhetsbegreppet. Genom att styra
personalnedskärningar till sådana enmanskretsar kan arbetstagaren i princip säga
upp vem han vill.367

6.1.2 Avtalsområde

Förutom den begränsning av turordningskretsen som följer av driftsenheten eller
orten, skall det om arbetsgivaren är bunden av kollektivavtal göras en indelning
efter avtalsområden. Med denna indelningsgrund har lagstiftaren åsyftat att fånga
upp en förhållandevis omfattande arbetstagargrupp.368 Under årens lopp har det
från arbetsgivarhåll och de högerinriktade partier-na pläderats för en snävare
indelningsgrund efter arbetstagare med “i huvudsak jämförbara
arbetsuppgifter”.369

     Denna indelningsgrund ger arbetsgivaren ett visst utrymme att påverka
turordningen, genom att inför en driftsinskränkning erbjuda arbetstagare
anställning inom andra avtalsområden. Om en arbetstagare byter avtals-område
och inom detta hamnar längst ned i turordningen vid en drifts-inskränkning, kan
denne inte göra anspråk på omplacering till sitt gamla avtalsområde, även om
han/hon har tillräckliga kvalifikationer och längst anställningstid.370 Arbetsgivaren
kan även hindra att en företrädesberättigad arbetstagare går miste om sin rätt till
fortsatt arbete, genom att inför en driftsinskränkning erbjuda en arbetstagare med
längre anställningstid från ett annat avtalsområde en ledig befattning inom den
företrädesberättigades avtalsområde.371

                                                
366 Se kap. 3.6.2 och 5.1.1.2 ovan.
367 Glavå, A.a, s. 514.
368 Se prop. 1973:129 s. 158.
369 Se t.ex. arbetsgivarorganisationernas förslag till ändrade turordningsregler i samband med antagandet
av 1982 års anställningsskyddslag, prop. 1981/82:71 s. 227 ff. och1993 års borgerliga
arbetsrättskommittés förslag, SOU 1993:32 s. 496 ff.
370 Glavå, A.a, s. 517.
371 Jfr Glavå, A.a, s. 519.
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6.1.3 Gemensam turordning för driftsenheterna på orten

Arbetstagarorganisationerna kan genom att begära sammanslagning av
driftsenheterna på samma ort vidga turordningskretsarnas storlek. Av kap. 5.1.3
framgår att Arbetsdomstolen härvid gjort en restriktiv tolkning av orts-begreppet.
Det avgörande är om ett område har en sådan sammanhängande befolknings- och
bebyggelsestruktur att man med ett allmänt språkbruk kan tala om en ort. Inom
storstadsområden anses ortsbegreppet maximalt kunna omfatta en kommun.
Ortsbegreppet anses däremot inte kunna påverkas av sådana nära
organisatoriska samband som kan föreligga mellan driftsenheter på närbelägna
orter.
     Rätten att begära gemensam turordning för driftsenheter på samma ort
förutsätter emellertid att driftsenheterna tillhör samme arbetsgivare. Som
arbetsgivare räknas den fysiska eller juridiska person som arbetstagaren är
anställd hos.372 Då varje bolag räknas som en självständig juridisk person och
därmed skall betraktas som arbetsgivare i anställningssskyddslagens mening, kan
regeln om gemensam turordning inte tillämpas på driftsenheter som tillhör andra
bolag, även om äganderätten till de olika juridiska person-erna är samlad hos en
person eller ett koncernföretag. Turordningskretsens omfattning kan därför
påverkas av fusioner och bolagiseringar. En bolagise-ring kan medföra att två
driftsenheter på samma ort som tidigare ingått i samma företag, numera skall
anses tillhöra olika juridiska personer och inte längre kan bli föremål för en
gemensam turordning.373 Bolagiserings-instrumentet öppnar alltså en viss möjlighet
till kringgående av anställnings-skyddslagens turordningsregler.374 Problemet har
uppmärksammats av fack-föreningsrörelsen. Inför antagandet av 1982 års
anställningsskyddslag före-slogs det t.ex. att rätten att begära gemensam
turordning för samtliga drifts-enheter inom orten även skulle ta sikte på sådana
driftsenheter som tillhörde företag i samma koncern. Det kunde nämligen te sig
svårförståeligt och orättvist för arbetstagare som formellt sett tillhörde olika
företag, men som i praktiken arbetade i vad som skulle kunna uppfattas som en
och samma eller åtminstone en sammanhållen verksamhet, att behandlas olika i
tur-ordningsavseende.375 Lagstiftaren kom emellertid att avvisa detta förslag. När
det gällde försök till kringgående av lagens regler genom juridiska om-bildningar
eller dylikt, torde det enligt lagstiftarens mening redan finnas möjlighet att inskrida
med rättsliga medel. Dessutom hade parterna möj-lighet att lösa frågan i
kollektivavtal.376 Mot detta kan invändas att det förefaller vara mycket svårt att

                                                
372 Se AD 1984:141.
373 Calleman, A.a, s. 104, Glavå, A.a, s. 517.
374 Glavå, A.a, s. 518.
375 Se Ds.A 1981:6 s. 232 ff. samt kap. 3.2.1 ovan.
376 Se Ds.A 1981:6 s. 231 ff, prop. 1981/82:71 s. 62 f. samt kap. 3.2.2 ovan.
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bevisa att arbetsgivaren företagit en bolagi-sering just i syfte att kringgå
arbetstagarnas lagstadgade anställningsskydd och att domstolen hitinttills inte i
något fall funnit att så varit fallet377, samt att det förmodligen är svårt för
arbetstagarorganisationerna att få arbets-givaren att gå med på en sådan vidare
indelning i turordningskretsar.

6.2 Senioritetsprincipens och frikvotsregelns
betydelse

Sedan arbetstagarna väl har placerats in i turordningskretsar, skall de i prin-cip
rangordnas efter sin sammanlagda anställningstid hos arbetsgivaren, var-vid längre
anställningstid ger företräde framför kortare anställningstid. Vid lika anställningstid
ger högre ålder företräde. Av kap. 5.2.1 framgår att reglerna för beräkningen av
anställningstiden är generösa på så sätt att t.ex. även anställningstid inom andra
orter, driftsenheter, avtalsområden eller företag i samma koncern får räknas med.
Senioritetsprincipens främsta syfte torde vara att skydda arbetstagare med lång
anställningstid och hög ålder från uppsägning. Principen fyller samtidigt en viktig
funktion som skydd mot godtyckliga uppsägningar, då den garanterar att
turordningen inom tur-ordningskretsen fastställs på ett objektivt sätt.378 Ju större
genomslagskraft principen om turordning efter anställningstid får, desto mindre blir
alltså riskerna för subjektivt handlande från arbetsgivarens sida.
     Principen om turordning efter anställningstid har alltid varit kontrover-siell och
blivit föremål för protester från arbetsgivarhåll. Arbetsgivar-organisationerna har
härvid pläderat för att turordningen även bör styras efter kriterier som lämplighet
och skicklighet och så att säga ta större hänsyn till principen “rätt man rätt
plats”.379 Dessa förslag har emellertid avvisats av lagstiftaren, på grund av att de
skulle öppna en möjlighet till subjektiva bedömningar från arbetsgivarens sida och
på sikt leda till en ur-holkning av anställningsskyddet.380

     Arbetsgivarna har emellertid på senare tid fått ett visst gehör för sina önskemål
om hänsynstagande till arbetstagarnas lämplighet och skicklighet vid upprättandet
av turordningen, i och med 1994 och 2001 års s.k. frikvots-regler. Medan 1994
års regel gav alla arbetsgivare rätt att inom varje tur-ordningskrets undanta två
arbetstagare som ansågs vara av särskild be-tydelse för verksamheten, är den nya
regelns tillämpningsområde begränsat till arbetsgivare med färre än tio anställda
och medger endast undantag för två arbetstagare oavsett antalet
                                                
377 Se Glavå, A.a, s. 518 f.  Jfr AD 1995:156 där det prövades om en koncern kunde anses ha handlat i
syfte att kringgå reglerna om företrädesrätt till återanställning.
378 Se t.ex. SOU 1973:7 s. 157 f. och prop. 1973:129 s. 155 f.
379 Se t.ex. prop. 1973:129 s. 154 samt 353 f. och prop. 1981/82:71 s. 227 ff.
380 Se t.ex. prop. 1973:129 s. 155, Ds. A. 1981:6 s. 84 ff. och prop. 1981/82:71 s. 61.
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turordningskretsar.381 Arbetstagarens möj- ligheter att angripa arbetsgivarens
tillämpning av undantagsregeln är starkt begränsade. Domstolen är nämligen inte
behörig att överpröva arbets-givarens uppfattning om vilka arbetstagare som är
av särskild betydelse för den fortsatta verksamheten, utan kan endast pröva ifall
arbetsgivarens åt-gärder kan anses stå i strid med anti-diskrimineringslagstiftning,
ledighets-lagstiftning eller principen om god sed på arbetsmarknaden. Detta
medför enligt min mening att arbetstagare i små företag löper en stor risk att bli
uppsagda på grund av ovidkommande skäl.
     Även om frikvotsregeln skulle förenas med en sådan rätt till över-prövning
enligt LAS som föreslogs i 2000 års departementspromemoria och proposition382,
skulle regeln enligt min mening ändå framstå som obefogad, då kravet på
tillräckliga kvalifikationer för fortsatt anställning måste anses ge arbetsgivaren
tillräckliga möjligheter att vid en driftsinskränkning be-hålla arbetstagare med
nyckelpositioner i verksamheten. När det först gäller arbetstagare med särskilda
kunskaper eller andra specialistfunktioner, torde det om sådana kunskaper har
betydelse för arbetstagarens förmåga att utföra ett visst arbete och arbetsgivaren
normalt ställer krav på sådana kunskaper vid nyanställningar för befattningen i
fråga383, i en omplaceringssituation inte bli aktuellt att erbjuda arbetet åt en
arbetstagare som saknar kunskaper-na i fråga. Vad gäller arbetstagare med
arbetsledande ställning, har arbets-givaren ansetts kunna ställa krav på tidigare
erfarenhet av arbete med chefs-uppgifter384, ledarskap och resultatinriktning385

samt villkor om att arbets-tagaren skall åtnjuta arbetsgivarens särskilda
förtroende.386 Vidare anses en arbetsgivare i princip kunna ställa krav på
upparbetade kontakter som kvali-fikation för en viss tjänst, om arbetstagarens
kontakter har betydelse för dennes förmåga att utföra tjänsten i fråga.387

Dessutom har Arbetsdomstolen vid bedömningen av vad som skall anses
motsvara rimlig upplärningstid för nya arbetsuppgifter bl.a. tagit hänsyn till
företagets storlek och omedelbara behov av fungerande personal.388

6.3 Betydelsen av kravet på tillräckliga
kvalifikationer

                                                
381 Se kap. 3.4 och 3.6.1 ovan.
382 Se kap. 3.6.1.1 och 3.6.1.2 ovan.
383 Se kap. 5.3.2 ovan.
384 Se t.ex. AD 1983:51, 1986:58 och 1992:1.
385 Se AD 1992:1 och 1995:59 samt kap. 5.3.4.2.1 ovan.
386 Se AD 1993:61 och 1995:107 samt kap. 5.3.4.2.1 ovan.
387 Se kap. 5.3.4.1.2 ovan.
388 Se AD 1995:118 samt kap. 5.3.2.3 ovan.
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Kravet på tillräckliga kvalifikationer för fortsatt arbete är den regel som av-gör
senioritetsprincipens genomslagskraft. Regeln bygger på en avvägning mellan
arbetsgivarens intresse av största lämplighet och effektivitet och den först
anställde arbetstagarens behov av trygghet i anställningen389, och blir tillämplig då
en arbetstagare efter en driftsinskränkning endast kan beredas fortsatt anställning
inom turordningskretsen genom omplacering. Ju mer individualiserade
arbetsuppgifterna är, desto större blir härmed möjligheter-na att göra avsteg från
senioritetsprincipen. Begreppet “omplacering” tar i dessa sammanhang inte enbart
sikte på övergång till annat arbete, utan även situationer då arbetstagarens
arbetsuppgifter förändrats i något viktigt hän-seende.390

     Då alltså bedömningen av arbetstagarens kvalifikationer blir avgörande för
genomslagskraften av principen om turordning efter anställningstid, är det viktigt
att undersöka om regeln verkligen kan anses bygga på en rimlig avvägning mellan
arbetsgivarens och arbetstagarens intressen.

6.3.1 Begränsningar i arbetsgivarens rätt att ställa krav på
kvalifikationer

Det anses i princip vara upp till arbetsgivaren att bestämma vilka kvalifika-
tionskrav som skall gälla för en viss befattning.391 Av rättspraxis framgår
emellertid att det måste röra sig om sådana kvalifikationer som har betydel-se för
arbetstagarens förmåga att utföra arbetet i fråga. Detta har ansetts innebära att
arbetsgivaren inte får beakta antaganden om en arbetstagares framtida ledighet,
fackliga tillhörighet eller verksamhet respektive avsaknad av
organisationstillhörighet. Kvalifikationskraven får inte heller vara diskri-minerande,
utgöra försök till kringgående av bestämmelser i lag eller avtal eller på annat sätt
strida mot god sed på arbetsmarknaden. Vad som härvid skall räknas som
kringgående eller i övrigt stridande mot god sed på arbets-marknaden är
emellertid oklart.392 Den i praktiken viktigaste begränsningen i arbetsgivarens rätt
att bestämma vilka kvalifikationer som krävs för en viss tjänst, är att arbetsgivaren
bland de arbetstagare som har tillräckliga kvalifi-kationer för arbetsuppgiften
måste välja den arbetstagare som har längst anställningstid. Detta innebär att
arbetsgivaren inte får ställa upp andra eller strängare kvalifikationskrav för
tjänsten än vid en nyanställning eller åbe-ropa kvalifikationskrav som framstår
som obefogade eller överdrivna.393 Dessutom bör arbetstagaren normalt ges rätt
till en rimlig upplärningstid av-seende de nya arbetsuppgifterna. Den övre

                                                
389 AD 1983:51.
390 Se kap. 5.3.1 ovan.
391 Se t.ex. AD 1996:54.
392 Se kap. 5.3.2.1 ovan.
393 Se närmare kap. 5.3.2.2 ovan.
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tidsgränsen för en sådan upp-lärningstid verkar ligga på sex månader, men hänsyn
till arbetsgivarens ekonomiskt  pressade  situation kan  motivera  till att
upplärningstiden   bör
vara betydligt kortare än så.394

6.3.2 Arbetsgivaren kan i princip påverka turordningen
genom att endast låta vissa arbetstagare bli föremål för
vidareutbildning       

Det kunskaps- eller informationssamhälle som vi numera kan sägas leva i,
kännetecknas av ett ständigt behov av vidareutveckling. Arbetsgivaren får härvid
en viktig roll när det gäller att vidareutbilda personal. Av redo-görelsen i kap.
5.3.3 framgår att Arbetsdomstolen i princip ställt sig negativ till att låta den
omständigheten, att arbetsgivaren inför en driftsinskränkning underlåtit att erbjuda
vissa arbetstagare sådan vidareutbildning som skulle vara nödvändig för en senare
omplacering, påverka bedömningen av arbets-tagarens kvalifikationer. Detta
innebär att arbetsgivaren genom selektiva utbildningsåtgärder på sikt kan
kontollera arbetstagarnas kvalifikationer inför en framtida arbetsbristsituation.395

     Såväl Glavå som Rönnmar har funnit denna ordning orättvis och före-slagit att
arbetstagarna bör ges lika rätt till kontinuerlig vidareutbildning inom ramen för sin
anställning. På så sätt får arbetstagarna större möjligheter att hävda sig
kvalifikationsmässigt vid omorganisationer och arbetsgivaren en skyldighet att
söka förebygga uppsägningar av arbetstagare med lång anställningstid på grund av
att dessa anses sakna tillräckliga kvalifikationer för omplacering vid en
driftsinskränkning.396

6.3.3 Kvalifikationskraven kan även ta sikte på
omständigheter som är hänförliga till arbetstagarens person

Av kap. 5.3.4 framgår att arbetsgivaren förutom krav på utbildning och er-
farenhet, även kan ställa krav på särskilda personliga egenskaper, hälsa och
kroppskrafter, om dessa omständigheter kan anses ha betydelse för arbets-
tagarens förmåga att utföra ett visst arbete. Sådana omständigheter som kan
läggas till grund för en uppsägning på grund av personliga skäl kan alltså även leda
till att en företrädesrättsberättigad arbetstagare anses sakna till-räckliga
kvalifikationer för fortsatt arbete och sägs upp på grund av arbets-brist. Så skulle

                                                
394 Se närmare kap. 5.3.2.3 ovan.
395 Se Glavå, A.a, s. 520, Rönnmar Redundant Because of Lack of Competence ? Swedish Employees in
the Knowledge Society, s. 134 f.
396 Se Glavå, A.a, s. 520 och Rönnmar, A.a, s. 132 ff.



104

t.ex. en arbetstagares långsamhet, låga prestationsförmåga och bristande
ledarskap, kundinriktning eller resultatinriktning kunna läggas till grund för en
uppsägning på grund av inkompetens eller bristande yrkes-förmåga397, en
arbetstagares bristande omdöme läggas till grund för en upp-sägning på grund av
misskötsamhet398 och en arbetstagares dåliga hälsa eller otillräckliga
kroppskrafter läggas till grund för en uppsägning på grund av nedsatt
arbetsförmåga399. Gränserna mellan arbetsbristuppsägningar och uppsägningar på
grund av personliga förhållanden kan alltså i dessa fall framstå som otydliga.
Rönnmar anser att uppsägningar på grund av bristan-de kvalifikationer bör ses
som en självständig kategori, som inte passar in i den traditionella uppdelningen
mellan arbetsbristuppsägningar och upp-sägningar på grund av personliga
förhållanden.400

     Då arbetsgivaren i samband med bedömningen av arbetstagarens kvalifi-
kationer alltså kan beakta sådana omständigheter som kan hänföras till
arbetstagarens person, skulle man kunna tänka sig att arbetsgivaren skapar en
arbetsbristsituation eller utnyttjar en faktiskt uppkommen arbetsbrist-situation för
att kunna säga upp arbetstagare som denne egentligen velat säga upp på grund av
personliga skäl. Enligt Glavå torde det enda sättet att hindra sådana kringgåenden
av regeln om saklig grund för uppsägning vara att endast beakta sådana
förhållanden av personlig karaktär som inte kan riktas mot arbetstagaren redan i
den befintliga befattningen.401 Arbets-domstolen verkar emellertid genom sina
uttalanden i AD 1995:2, om att en prövning av en arbetstagares personliga
förhållanden i undantagsfall kan leda till att denne inte anses ha tillräckliga
kvalifikationer för fortsatt arbete även då det inte är fråga om någon
omplaceringssituation, och att arbets-tagaren i sådana fall normalt skall anses ha
tillräckliga kvalifikationer för det fortsatta arbetet om arbetsgivaren inte haft saklig
grund för att säga upp honom av personliga skäl402, i själva verket ha gett grönt
ljus för sådana åt-gärder från arbetsgivarens sida.403

     Att säga upp en arbetstagare på grund av bristande kvalifikationer i en
arbetsbristsituation, kan i flera avseenden te sig som förmånligare än att säga upp
samme arbetstagare under åberopande av personliga skäl. När det gäller
uppsägningar av personliga skäl har arbetsgivaren enligt 7§ 4 st. LAS normalt inte
rätt att grunda uppsägningen enbart på sådana omständigheter som han känt till

                                                
397 Se t.ex. AD 1975:68, 1980:10, 1980:122, 1983:150, 1986:13, 1989:29, 1990:112 och 1993:73.
398 Se t.ex. AD 1975:22, 1981:111, 1988:71, 1989:102, 1989:126 och 1990:18.
399 Se t.ex. AD 1976:87, 1980:42, 1991:27, 1993:42, 1994:12, 1996:115 och 1997:39.
400 Rönnmar, A.a, s. 132.
401 Se Glavå, A.a, s. 526.
402 Se kap. 5.3.1 ovan.
403 Jfr Glavå, A.a, s. 532 f, som menar att den verkliga uppsägningsgrunden i fallet utgjordes av
personliga förhållanden, men att domstolen inte kan eller vill föreställa sig att uppsägningsgrunden i
förhållande till individen kan vara personliga skäl när det otvistligt föreligger en arbetsbristsituation.
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mer än två månader före uppsägningen. Någon mot-svarande preskriptionsregel
anses inte begränsa arbetsgivarens rätt att åbe-ropa personliga brister hos
arbetstagaren i bedömningen av om denne skall anses ha tillräckliga kvalifikationer
för omplacering i en arbetsbrist-situation.404 Arbetsgivaren ges alltså på så sätt en
möjlighet att i en arbets-bristsituation säga upp en arbetstagare på grund av
sådana förhållanden som han/hon inte längre kan lägga till grund för en uppsägning
av personliga skäl. En annan viktig skillnad mellan uppsägningar på grund av
bristande kvalifikationer vid arbetsbrist och uppsägningar av personliga skäl, är att
en icke sakligt grundad uppsägning av personliga skäl leder till ogiltig-förklaring,
medan en felaktig bedömning av arbetstagarens kvalifikationer i
turordningssammanhang i princip endast kan ge upphov till skadestånd.405

     Det är svårt att säga om domstolen generellt sett ställer strängare, lindri-gare
eller lika krav på brister i personligt hänseende när den prövar om arbetstagaren
skall anses ha tillräckliga kvalifikationer för fortsatt arbete i en arbetsbristsituation
än när det rör sig om en saklig grund-prövning av en uppsägning på grund av
personliga skäl. När det gäller invändningar mot en arbetstagares hälsa eller
kroppskrafter verkar domstolen härvid ställa lika stränga krav som vid en
uppsägning på grund av nedsatt arbetsförmåga.406 För det fallet att arbetsgivaren
däremot uppger sig sakna förtroende för en viss arbetstagare för omplacering till
en chefstjänst, verkar det inte krävas att arbetsgivaren närmare motiverar varför
han anser sig sakna förtroende för arbetstagaren.407 Härigenom får arbetsgivaren
ett utrymme att lägga ovidkommande, subjektiva omständigheter till grund för en
arbetsbrist-uppsägning. Begreppet “bristande förtroende” kan nämligen fungera
som en samlingsbeteckning för arbetsgivarens reaktioner på en rad egenskaper
eller brister på egenskaper hos arbetstagaren och är alltigenom subjektivt. Enligt
Calleman borde man genom att även för chefsbefattningar konkretisera kva-
lifikationskraven både kunna tillförsäkra arbetsgivaren kompetent personal och
behålla sakligheten i bedömningen.408

6.4 Semidispositivitetens betydelse

                                                
404 Se AD 1995:2 och kap. 5.3.4.2.3 ovan.
405 Se 34§ LAS. Ett undantag utgörs dock av AD 1977:215, där en uppsägning  blev ogiltigförklarad av
den anledningen att arbetsgivaren ansågs ha utnyttjat en faktiskt uppkommen arbetsbristsituation och
medvetet ha brutit mot turordningsreglerna i syfte att göra sig av med vissa bestämda arbetstagare.
406 Se AD 1984:144 och kap. 5.3.4.2.2 ovan.
407 Se AD 1993:61 och 1995:107 samt kap. 5.3.4.2.1 ovan.
408 Calleman, A.a, s. 168. Jfr R. Eklund Hur man omreglerar anställningsvillkor – en praktiskt viktig
fråga, JT 1993/94 s. 196.
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Av kap. 5.4 framgår att lagstiftaren valde att göra anställningsskyddslagens
turordningsregler semidispositiva för att öppna en möjlighet till anpassning-ar till
branschens eller företagets speciella förhållanden och att arbets-marknadens
parter i hög grad dragit nytta av denna avtalsfrihet. Kollektiv-avtal om turordning
får numera i princip ingås såväl centralt som lokalt, och anses även kunna
tillämpas på sådana arbetstagare som inte tillhör den avtalsslutande
organisationen. Lagen ger inte något skydd mot att man i kollektivavtal tar in
bestämmelser som försämrar arbetstagarnas anställningstrygghet i förhållande till
lagens regler. Det anses t.o.m. vara möjligt att i kollektivavtal helt och hållet avtala
bort anställningsskydds-lagens turordningsregler.

6.4.1 Kollektivavtalsbestämmelser om turordningskretsar

Av kap. 5.4.1 framgår att det såväl på LO-området inom den privata sektorn
som på det kommunala området förekommer kollektivavtalsbestämmelser om en
snävare indelning i turordningskretsar efter yrkesgrupper. En sådan
indelningsgrund minskar utrymmet för omplacering vid en drifts-inskränkning. På
det statliga området gäller en ännu snävare indelnings-grund enligt vilken
turordningskretsen skall avse arbetstagare med “i huvud-sak jämförbara
arbetsuppgifter”. I och med att turordningskretsarna härvid skall anpassas till den
uppkomna arbetsbristsituationen, finns det en risk för att arbetsgivaren låter sig
styras av ovidkommande skäl. Då kretsindelning-en i princip utgår från de
arbetsuppgifter som arbetstagaren utför vid upp-sägningstidpunkten, får
arbetsgivaren dessutom ett utrymme att i kraft av sin företagsledningsrätt ändra
arbetsuppgifterna och på så sätt styra krets-indelningen till vissa arbetstagare.409

Arbetstagarens möjligheter att angripa arbetsgivarens beslut om kretsindelning är
små. Hitintills har Arbets-domstolen inte i något fall funnit det bevisat att
arbetsgivaren vid tillämp-ningen av avtalsbestämmelser om kretsindelning skulle
ha handlat i syfte att kringgå kollektivavtalets bestämmelser. Domstolen har
däremot framhållit att en arbetsgivare som delat in arbetstagarna i enmans- eller
fåmanskretsar, bör vara beredd att på ett övertygande sätt redogöra för motiven
till en sådan indelning och att begreppet “i huvudsak jämförbara arbetsuppgifter”
bör ges en relativt vidsträckt tolkning.

6.4.2 Avtalsturlistor

Om arbetsgivaren vid en driftsinskränkning vill komma ifrån en strikt tillämpning
av principen om turordning efter anställningstid, kan han/hon försöka få den lokala

                                                
409 Calleman Turordningsreglerna och flexibiliteten s. 816, Turordning vid arbetsbrist s. 226 och 233
f.
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arbetstagarorganisationen att gå med på att en överenskommelse angående
turordningen för den särskilda situationen, en s.k. avtalsturlista. Av kap. 5.4.2
framgår att en avtalsturlista inte får vara diskriminerande, strida mot god sed på
arbetsmarknaden eller på annat sätt framstå som otillbörlig. Arbetsgivarens beslut
att avtala bort vissa personer och avvika från senioritetsprincipen måste vara
sakligt motiverat. I övrigt anses parterna ha full frihet att ställa upp turordningen
helt efter egna önske-mål. Vid sidan av anställningstiden kan parterna härvid t.ex.
beakta arbets-tagarens kompetens eller personliga egenskaper.
     Av AD 1996:114 framgår att Arbetsdomstolen i princip inte anser sig be-hörig
att angripa den avvägning mellan olika intressen som avtalsparterna lägger till
grund för turordningen, så länge avtalsturlistan inte kan uppfattas som
diskriminerande. I fallet hade en oorganiserad arbetstagare placerats långt ned i
turlistan bl.a. på grund av samarbetssvårigheter. Utan att ens titta  närmare på vad
de uppgivna samarbetssvårigheterna bestod i, konstaterade domstolen att det inte
kunde ses som otillbörligt att arbetstagares samarbets-svårigheter vid
upprättandet av turordningen hade tillmätts större vikt än dennes anställningstid.
Enligt Calleman förefaller utgången i detta mål ge de lokala parterna obegränsade
möjligheter att i samband med arbetsbrist göra uppsägningar av skäl som hänför
sig till arbetstagaren personligen och av orsaker som inte skulle utgöra saklig
grund för uppsägning av personliga skäl. Begreppet “samarbetssvårigheter” är
nämligen av en subjektiv karaktär och kan inbegripa en rad olika ovidkommande
omständigheter. Möjligheten för arbetsgivaren att härvid kunna ta hänsyn till
sådana personliga för-hållanden som inte skulle utgöra saklig grund för
uppsägning av personliga skäl, blir ännu större när det som i det aktuella fallet rör
sig om en oorgani-serad arbetstagare och den avtalsslutande fackliga
organisationen inte kan förväntas ta tillvara arbetstagarens intressen.410

     Hitintills har en avtalsturlista endast ansetts vara diskriminerande i ett fall, AD
1983:107, där finsktalande personal hade avtalats bort före svensk-talande
personal. Enligt Calleman torde det vara mycket svårt att bevisa att en
avtalsturlista är diskriminerande, då arbetsgivaren relativt enkelt i efter-hand kan
konstruera någon slags grund som framstår som saklig som moti-vering till sitt
beslut.411 Det verkar i princip inte heller finnas något ut-rymme att ogiltigförklara
en avtalsturlista på grund av att denna anses strida mot god sed på
arbetsmarknaden eller eljest framstår som otillbörlig utan att samtidigt vara
diskriminerande. Det i rättspraxis återkommande uttrycket att arbetsgivarens

                                                
410 Calleman Turordning vid arbetsbrist, s. 267 f.
411 Se Calleman, A.a, s. 260 och 274. Jfr A. Christensen Den etablerade  fackföreningen och minori-
tetsorganisationen, uppsats i Perspektiv på arbetsrätten. Vänbok till Axel Adlercreutz, Lund 1983, s.
25.
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handlande “självfallet” inte får strida mot lag och goda seder verkar endast att
fylla en legitimerande funktion.412

                                                
412 Calleman, A.a, s. 269.
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6.5 Slutsatser

6.5.1 Turordningsreglerna kan inte anses garantera att en
arbetsbristuppsägning företas på objektiva grunder

Enligt min mening kan turordningsreglerna i sin nuvarande utformning inte anses
kompensera den schabloniserade prövningen i arbetsbristfall genom att garantera
att arbetsbristuppsägningar verkligen företas på objektiva grunder. Detta beror
inte så mycket på lagens regler om kretsindelning efter driftsenhet och
avtalsområde, som oftast får anses ge upphov till relativt stora turordningskretsar,
utan framför allt på kravet på tillräckliga kvalifika-tioner och reglernas
semidispositiva karaktär. Gränserna mellan arbetsbrist-uppsägningar och
personligt relaterade uppsägningar blir oklara, när arbets-givaren tillåts att vid
bedömningen av arbetstagarens kvalifikationer ta hän-syn till en rad olika
förhållanden som är hänförliga till arbetstagarens per-son. Arbetsdomstolens
uttalanden om att en prövning av arbetstagarens per-sonliga förhållanden
undantagsvis kan medföra att denne inte anses ha till-räckliga kvalifikationer för
fortsatt anställning även om det inte är fråga om en omplaceringssituation, ger
arbetsgivaren ett utrymme att i en arbetsbrist-situation säga upp sådana
arbetstagare som denne egentligen borde ha sagt upp på grund av personliga skäl.
Dessa uttalanden står dessutom i strid med regelns ordalydelse enligt vilken en
bedömning av arbetstagarens kvalifika- tioner endast skall bli aktuell vid
omplacering. Möjligheten att i kollektiv-avtal meddela avvikande bestämmelser
om turordning öppnar å sin sida stora möjligheter till en urholkning av
arbetstagarnas anställningsskydd, som knappast kan anses stämma överens med
syftet att avtalsfriheten skall öppna en möjlighet till anpassning till branschens eller
det enskilda före-tagets förhållanden. Det måste enligt min mening vara
motsägelsefullt att försvara en schabloniserad prövning av arbetsbrisuppsägningar
med före-komsten av skyddsregler som i stor utsträckning kan avtalas bort.
Dessutom öppnar 2001 års frikvotsregel ett stort utrymme för arbetsgivare med
färre än tio anställda att säga upp arbetstagare på grund av subjektiva, ovid-
kommande skäl.
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6.5.2 Hur kan turordningsreglerna ändras för att bättre
fylla sin funktion som skydd mot godtyckliga uppsägningar
?

Då turordningsreglerna alltså inte kan anses garantera att arbetsgivaren und-viker
att låta subjektiva bedömningar styra vem som skall sägas upp i en
arbetsbristsituation, kan man fråga sig hur reglerna skulle kunna ändras för att
bättre fylla sin funktion som skydd mot godtyckliga uppsägningar.
     När det gäller reglerna om indelning i turordningskretsar, borde Arbets-
domstolen enligt min mening så fort som ett geografiskt synsätt på drifts-enheten
skulle leda till att någon placerades i en enmanskrets, låta de organisatoriska
faktorerna bli avgörande. Denna möjlighet till avsteg från en strikt geografisk
bestämning av driftsenheten borde alltså gälla även då det inte rör sig om
distansarbete i arbetstagarens bostad. Vad gäller risken för att en arbetsgivare
inför en driftsinskränkning omplacerar arbetstagare till andra avtalsområden för att
kringgå turordningsreglerna, bedömer jag inte risken för sådant manipulativt
handlande som så stor att detta skulle moti-vera till en ändring av avtalsområdet
som kriterium för kretsindelningen. Däremot borde arbetstagarens bevisbörda
lättas när denne påstår att arbets-givaren handlat i syfte att kringgå lagens
bestämmelser. Vidare kan man ifrågasätta om rätten att begära gemensam
turordning för driftsenheter på samma ort inte även borde innefatta driftsenheter
som ingår i samma kon-cern, åtminstone i de fall då bolagen framstår som en
samordnad verksam-het.
     Möjligheten för arbetsgivare med färre än tio anställda att undanta två
arbetstagare från turordningen bör avskaffas.
     Arbetsgivaren bör ge arbetstagarna lika möjlighet till vidareutbildning inom
ramen för deras anställning, för att inte genom selektiva utbildningsåtgärder kunna
styra vilka arbetstagare som i en drifts-inskränkningssituation skall anses ha
erforderliga kvalifikationer för fortsatt arbete. Bedömningen av en arbetstagares
kvalifikationer bör endast bli aktuell vid omplacering och arbetsgivaren bör härvid
endast ha rätt att be-akta sådana förhållanden av personlig karaktär som inte kan
riktas mot arbetstagaren redan i den befintliga befattningen. Om en arbetsgivare
har anledning att säga upp någon av personliga skäl, bör denne säga upp
arbetstagaren under åberopande av personliga skäl och inte i samband med
tillämpningen av turordningsreglerna i en arbetsbristsituation. Vidare bör
Arbetsdomstolen även i fall där arbetsgivaren inte uppger sig vilja om-placera en
viss arbetstagare till en chefsbefattning på grund av brist på för-troende, gå in och
pröva om denna brist på förtroende verkligen kan anses befogad.
     När det slutligen gäller möjligheten att i kollektivavtal besluta om av-vikande
turordningsregler, kan man i första hand diskutera om det över huvud taget bör
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vara tillåtet att utnyttja denna avtalsfrihet på så sätt att arbetstagarnas
anställningsskydd försämras i förhållande till anställnings-skyddslagens regler. I
andra hand bör denna avtalsfrihet enligt min mening åtminstone begränsas för att
minska riskerna för godtyckligt handlande från arbetsgivarens sida. När det gäller
avtalsbestämmelser om turordnings-kretsar borde det inte vara tillåtet att tillämpa
en sådan snäv indelningsgrund som “i huvudsak jämförbara arbetsuppgifter”.
Turordningskretsarna bör vara definierade på förhand och inte kunna anpassas
efter en särskild arbets-bristsituation. När det gäller upprättandet av
avtalsturlistor, måste det enligt min mening anses som otillbörligt att utnyttja
avtalsfriheten för att göra sig av med sådana arbetstagare som arbetsgivaren
egentligen velat säga upp på grund av personliga förhållanden. Avtalsparterna bör
härvid endast få ta hänsyn till sådana personliga egenskaper som har betydelse för
arbets-tagarens förmåga att utföra ett visst arbete efter en omplacering. Att avtala
bort en viss arbetstagare av sådana skäl som inte skulle utgöra saklig grund för en
uppsägning av personliga skäl bör vara otillåtet. Det är därför enligt min mening
nödvändigt att domstolen alltid går in och överprövar en avtals-turlista som styrts
av överväganden om en arbetstagares person.
     Man kan emellertid fråga sig om den bästa garantin mot godtyckliga
arbetsbristuppsägningar egentligen inte hade varit att gå ifrån den schabloni-
serade prövningen och även i dessa fall ge saklig grund-bedömningen ett
substansiellt innehåll.
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